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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
Този доклад е изготвен от Виенският Център за Яарена Компетентност по искане на
Българския Атомен Форум и неговото по-нататъшно разпространение е изключително право
на БУЛАТОМ. Информацията, използвана за изготвянето на този доклад, е взета от
открити публикувани източници, отчети на НЕК и БЕХ и други материали на международни
организации и VINCC не носи отговорност за тяхната коректност или пълнота.
Заключенията и коментариите при оценка на риска представляват експертно мнение и не
предвиждат допълнително задължение за тяхната реализация.
Направените допълнителни препоръки са резултат от обсъждането на доклада на
управителния съвет на БУЛАТОМ.

Да не се разпространява без съгласието на БУЛАТОМ
РЕЗЮМЕ

П

рез месец Август, 2017 г., Българският Атомен Форум (BULATOM), неправителствена
асоциация на организации и експерти с интереси в мирното използване на ядрената
енергия се свърза с Виенския Международен Център за Ядрена Компетентност (VINCC) и
поиска независим преглед и анализ на вариантите за процедиране с оборудването, притежавано
в момента от Република България както и за съществуващите възможности за продължаване на
проекта за АЕЦ „Белене“, ако има такива. Настоящият доклад е разработен в отговор на това
искане от екип от международни експерти и е преминал независима партньорска проверка.
Основните предпоставки, върху които се базират предишните решения за изграждане на АЕЦ
“Белене“ не са се променили. Регионът на Югоизточна Европа продължава да страда от
дефицит на електроенергия и се нуждае от достъпна и надеждна генерация за осигуряване на
своя базов електрически товар. Четиридесет години безопасно производство на електроенергия
от АЕЦ с атрактивни икономически показатели продължава да поддържа българските цени на
електрическата енергия на нива съответстващи на таксата “задължения към обществото”. В
същото време са задоволявани остри нужди от електричество на съседните страни и са
реализирани съществени приходи от износ за страната.
Вариантите за това как да се процедира с официално прекратения проект за АЕЦ “Белене“ са
обект на преразглеждане сега, когато по-голямата част от ядреното оборудване е вече
доставена. Подходът използван при този анализ е прост, прагматичен и прозрачен. Той не
включва създаване на нов сценарий за енергосистемата. През изминалия период от над десет
години са разработени няколко такива сценарии свързани по един или друг начин с проекта за
АЕЦ “Белене“. Примерни такива включват, без да се ограничават до, МААЕ (2006), УорлиПарсонс (2009), НЕРА (2011) и ( HSBC (2012). Световната банка(2016), ЕNTSO-E(2015) и други
международни организации, които наскоро са оценявали по различни поводи различни
елементи на енергийната система. При разработването на този доклад, са взети пред вид не само
горните сценарии, но и докладите от одитите на Българския енергиен холдинг (БЕХ),
(2016,2017) Националната електрическа компания (НЕК) (2016) и десетгодишния
стратегически план на Енергийния системен оператор (ЕСО).
Докладът и анализите, на които са базирани, се основават на задълбочено разглеждане на
всички налични източници на информация за оценка на социално-политическите и
икономическите рискове на ядрените проекти и следват препоръките на МААЕ и
методологията на Министерството на енергетиката на САЩ за оценка на риска на енергийни
проекти. Използвани са и препоръките на Европейската комисия и работните документи за
ядрена енергетика от Май, 2017 година( виж Приложение 1).
Разгледани са четири различни варианта за бъдещето на проекта от превръщане на
оборудването в скрап до изграждане на централата като българска централа или като съвместно
предприятие с чужд инвеститор. Възможността за продажба на 100% от проекта също се
разглежда като потенциална възможност, но при нея от съществено значение е правилното
формулиране на задълженията на държавата по регулирането на безопасността и отговорността
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по международните задължения, които България има като страна оператор на ядрени
съоръжения на своя територия.
Аргументите, представени в настоящата оценка, предлагат категоричното продължаване на
проекта за АЕЦ “Белене“ – но не сляпо и с преследване на политически дивидент, а на базата
на надлежен финансов и правен анализ. България ще се нуждае от значително подновяване на
генериращи мощности ( това важи и за въведените вятърни и соларни централи) през
следващите десет години и всички варианти и технологии трябва да се оценяват
равнопоставено. Ключова препоръка към българското правителство е сериозно да преразгледа
своята “позиция на неучастие“ по отношение на бъдещето на проекта Белене. В световен мащаб
не съществува прецедент, в който ядрени проекти да са се изпълнявали без участие на
държавата. Възможни са различни форми, елементи и степени на участие, сред които такива
вариращи от директно спонсориране, гаранции по заеми, и данъчни кредити, до дългосрочни
споразумения за изкупуване на енергия и договори за разликите в цените.
Важен резултат на този доклад е предложената структура на рисковете и тяхната експертна
оценка. Към обозначените вече потенциални рискове от финансов и пазарен характер са
разгледани потенциалните вътрешно политически и геополитически рискове. За разлика от
редица други проекти на строителство на АЕЦ, при проекта Белене на практика отсъстват
регулаторният риск, риска от недопроектиране и лицензиране на проекта, риск от липса на
референтен блок, както и рискове свързани с обществената и регионална приемливост.
Направеният анализ на риска предполага създаване на стратегии за управлението на всички
рискове и успешно продължение и завършване на този уникален енергиен проект с ползи от
енергийно, екологично и стратегическо значение за България.
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1. Въведение
През последните няколко месеца, прекратеният през 2012/13 година проект за АЕЦ „Белене“
отново се появи в заглавията на медиите. Предизвикан от решението на Арбитражният съд в
Париж през 2016 година, за това че България трябва да компенсира РОСАТОМ за поръчаното
и вече произведено оборудване за двата ядрени реактора, въпросът как да се процедира понататък с проекта събуди интереса на обществеността и на потенциалните инвеститори. В
началото на 2017 година, Министерството на енергетиката поиска от Българската академия на
науките (БАН) да направи анализ с препоръки за бъдещи действия. През м. август 2017 г.
Българският атомен форум (БУЛАТОМ), неправителствено сдружение от организации и
експерти с интереси в мирното използване на атомната енергия се свърза с Виенския
международен център за ядрена компетентност (VINCC) и поиска независим преглед и анализ
на вариантите за използване на оборудването, притежавано в момента от Република България,
и на съществуващите рискове и възможности за продължаване на проекта за АЕЦ „Белене“, ако
има такива.
Настоящият доклад е разработен в отговор на това искане от екип от международни експерти
и е преминал независима партньорска проверка.
Докладът и анализите, на които се базира, се основават на задълбочено разглеждане на всички
налични открити източници на информация за оценка на социално-политическите и
икономическите рискове на ядрените проекти (Приложение 1). Докладът следва препоръките
на МААЕ и методологията на Министерството на енергетиката на САЩ за оценка на риска на
енергийни проекти.
2. Защо е необходимо да се анализира възможността за изпълнение на проекта за АЕЦ
„Белене“?
Основните положения, върху които се базират предишните решения „за строителство“ на АЕЦ
“Белене“, не са се променили: регионът на Югоизточна Европа продължава да страда от
недостиг на енергия и се нуждае от достъпна и надеждна електрическа енергия за осигуряване
на своя базов товар. Четиридесет години безопасно производство на атомна енергия с
атрактивни икономически показатели продължават да поддържат българските цени на
електрическата енергия на нива съответстващи на таксата “задължения към обществото”. В
същото време се задоволяват належащи нужди от електричество и на съседни страни и се
реализират съществени приходи от износ за страната. Въпреки най-ниските цени на
електроенергия в ЕС, делът от дохода, разходван от домакинствата за сметките за
електричество, продължава да е сред най-високите. Енергийната бедност продължава да е
сериозен проблем в България. През 2015 г. около една трета от българското население изплаща
със закъснение своите сметки за комунални услуги.
През последните пет години производството на електрическа енергия в България превишава
местното търсене, което е между 6.4 и 10.5 TWh/годишно. Износът на електрическа енергия
генерира изключително необходимите приходи за НЕК като частично компенсира
регулираният дял на нейното производство и закупените квоти от други производители, където
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регулираните продажни цени на електрическа енергия ниско напрежение (предназначени за
домакинствата с ниски доходи и малкия бизнес) не отразяват пълните разходи при продажба
по регулираните цени.
До скоро България изглеждаше благословена със свръхпроизводствен капацитет, който в
голямата си е част получен като наследство от комунистическия период. Но с течение на
времето наличните генериращи мощности доближават края и дори надхвърлят своя
първоначален технически срок на експлоатация, като не се спазва регламента за околна среда
на ЕС, не се експлоатират поради технически причини и възстановяването им е икономически
нецелесъобразно. Регистрирани са мощности с около 12.7 GW производствен капацитет (ЕСО
ЕАД 2017). За сведение статистиката на Европейската комисия от 2017 г. отразява този
капацитет на 10.9 GW. Повечето новоизградени мощности осигуряват променлива енергия от
възобновяеми източници на вятърна и слънчева енергия (около 1.7 GW), които не предлагат
непрекъсната надеждност 24/7. Най-показателен пример е случилото се на 4 януари 2016
година, когато върховото потребление достига 7.5 GW и системата бе пред риск от срив. На
практика всички съществуващи електропроизводствени мощности в страната тогава се
използваха за посрещане на нуждите, като атомната централа, ТЕЦ и ВЕЦ осигуряват целия
товар при незначителен дял от 15 MW вятърна енергия и нулев дял слънчева енергия(
информация на ЕСО).
При съществуващия свръхкапацитет и все по-широко дерегулиране на електроенергийния
сектор, енергийната политика и регулирането, са съсредоточени върху осигуряване на равен
достъп до електроенергийната мрежа и ефективно електроразпределение за клиентите и
търговията. Не се разглежда въпроса с остаряването на голяма част от енергопроиздствените
активи. Но и най-малкото увеличение на нуждите от електроенергия или периоди на тежки
климатични условия извеждат на преден план проблемите, свързани с нуждата от нов надежден
капацитет.
България ще трябва да се справи със значителна нужда от нови генериращи мощности през
следващите десет години. Остатъчният ресурс на двата блока в Козлодуй е оценен на още
трийсет години като се очаква скоро лицензиите за първите десет години да бъдат издадени от
Агенцията за Ядрено Регулиране - през тази година за 5 блок и през 2019 година съответно за
6 блок. Следващото продължение може да се очаква през 2027 и 2029 години. Макар
последващото продължение на срока на експлоатация след 40 години работа да е много
вероятно, като се има пред вид високия професионален опит на експлоатация на АЕЦ Козлодуй,
рискът от изменения на международните и следователно и нашите изисквания за безопасна
експлоатация съществува и това може да се отрази на срока на продължаване на живота на тези
мощности. В последните години изискванията за безопасност непрекъснато се повишават и
това не бива да се забравя. В редица случаи средствата за модернизация могат да са
икономически неефективни и това да доведе до прекратяване на експлоатацията.
Далеч по съществен е рискът от прекратяване на работата на работещите ТЕЦ-ове на Марица
Изток, използващи най-нискокачествени лигнитни въглища, както и централите в Бобов дол и
Русе, които не отговарят на нормите за замърсяване на въздуха на ЕС. Макар България да е
6
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подобрила екологичните си показатели след присъединяването си към ЕС през 2007 година,
това не е достатъчно за изпълнение на най-новите норми. Националното законодателство
отразява точно екологичните изисквания, договорени на ниво ЕС, но по отношение на тяхното
изпълнение на място може още много да се желае особено що се отнася до качеството на
въздуха(ЕЕА 2014, ЕС 2017б). Неспазване на нормите след 2020 година може да бъде причина
за принудително спиране или да доведе до високи санкции и да повиши значително иначе
ниските производствени разходи. Потенциално около 4000 MW генериращи мощности са
заплашени от затваряне още през 2020 година.
Лигнитните въглища са изкопаемо гориво с най-високо съдържание на въглерод за единица
енергия и тяхното горене не отговаря на целите на политиката за климата на Съюза. ЕС е поел
ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% спрямо нивата от 1990 г. и
за увеличаване на дела на възобновяеми енергийни източници за посрещане на нуждите от
енергия на 27% до 2030 година. Тези целеви стойности, договорени през 2014, формират базата
за Националните вноски, определени за ЕС, включени в Парижкото споразумение и имат за цел
да декарбонизират значително икономиките в региона. Европейската схема за търговия с
емисии (ЕСТЕ) най-вероятно ще служи като представителна регионална цена (санкция) за
емисии на CO2 след 2020 г. Производството, базирано на фосилни горива, ще става все поскъпо с прехвърляне на разходите върху потребителите. Като се има пред вид че средният
разход на електроенергия за единица национален продукт е относително висок то по-висока
цена на електроенергията може да застраши икономиката на страната. Същото ще се случи и
като следствие от по-високите цени на енергията от “ниско въглеродни” източници. Забележка:
Ядрената енергия заедно с вятърната и водната енергия са едни от най ниските СО2 емитиращи
технологии ( СО2/кВч). Водната енергия в Европа до голяма степен е запълнила своя
потенциална а за разлика от вятъра, ядрената енергия осигурява равномерна 24/7 базова
енергия.
България е неразделна част от ангажимента на ЕС за 40% намаление (макар все още да предстои
да се види как вътрешното разпределение на ангажиментите в ЕС ще повлияе на България), но
тя едва ли ще получи отсрочка за изпълнението на допустимите норми за замърсеност на
въздуха. Макар производството на електричество от лигнитни въглища в момента да отговаря
за приблизително 60% от емисиите на въглероден диоксид в страната (МАЕ, 2016), то в
момента не е единствения сектор, обект на ограничаване на емисиите. Производството на
електричество от лигнитни въглища представлява реално големи точкови източници на вредни
емисии с ясно обособени оператори/собственици. Загубата на част или на цялата генерираща
мощност на ТЕЦ Марица Изток или понасянето на големи санкции в случай на продължаване
на експлоатацията може да настъпи още през 2020 година. Въглероден данък в размер на €20
за t CO2 атмосферни емисии означава за ТЕЦ на лигнитни въглища 35% допълнителен
производствен разход от €24.40/MWh. Международната Агенция по Енергетика предвижда, че
може да са необходими въглеродни санкции от €100 за t/CO2 за изместване на
електропроизводството от изгарянето на изкопаеми горива или за осигуряване на
икономически стимули за улавяне и съхранение на въглерод (CCS). Имайки предвид че за
производството на 1 МВч се произвеждат 1,3 тона СО2 се вижда че въглеродният данък ще
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натовари значително българската електроенергийна (и топлофикационна) система, която в
момента разчита с около 50% от производството си на изкопаеми горива (от които >90%
лигнитни въглища).
В електро-производственият микс на БЕХ най-общо преобладават чисти технологии, като
около 70% са генерирани от атомна и хидроенергия. БЕХ осигурява между 50-60 % от
произведената електроенергия ( БЕХ-2017). Ето защо всяко увеличение на разходите за
топлопроизводство в резултат на увеличение на цените на емисиите на CO2 за производства,
базирани на изкопаеми горива на БЕХ и не на БЕХ, вероятно ще се компенсира от печалбите
от по-високите цени на едро, реализирани от атомните и хидроцентралите. Евентуална подмяна
на производството на ТЕЦ Марица с нови ядрени производствени мощности ще направи БЕХ
частично независим от въглерода (Забележка: Затварянето на ТЕЦ Марица Изток определено
ще предизвика социално-политически вълнения, като се има предвид заетата в сектора работна
сила от около 15000 човека, поради което следва да се предвидят мерки за плавен преход).
Перспективата за налагане на санкции от ЕС, и един твърд ангажимент за подмяна на
електропроизводството, базирано на изгарянето на лигнитни въглища с производства с найниско количество въглерод, например, между 2025 и 2030 година, може да позволи на
българското правителство далеч по лесно да договори преходни условия (напр. по-ниски
въглеродни данъци, по меки санкции и др.). За пример Кипър договори временна дерогация на
директива 2010/75/ЕС за големи горивни инсталации за някои от своите централи, работещи с
мазут с високо съдържание на сяра, които не отговарят на задължителните лимити на база на
договорката, че тези централи ще бъдат модернизирани за да работят на природен газ (местен
или вносен) до 2024 г.
3. Цел на доклада
Настоящият доклад разглежда вариантите за това как да се процедира с официално прекратения
проект за АЕЦ “Белене“ сега, когато по-голямата част от ядреното оборудване е доставено
(останалата част се очаква ще бъде доставена на площадката на АЕЦ „Белене“ до края на
годината). Подходът на доклада е прост, прагматичен и прозрачен. Той не включва анализи на
нов сценарий. През изминалите повече от десет години бяха разработени редица сценарии
които разглеждат проекта за АЕЦ “Белене“ като част от електроенергийната система.
Примерни такива сценарии включват, без да се ограничават до, МААЕ (2006), Уорли
Парсонс(2009) или HSBC (2012). Световната банка, ЕМОПС и други международни
организации наскоро също публикуваха анализ на различни елементи на енергийната система.
Тези сценарии са взети предвид при разработване на този доклад, както и данни от одитните
доклади на Българския енергиен холдинг (БЕХ), Националната електрическа компания (НЕК)
и десетгодишния стратегически план на Енергийния системен оператор (ЕСО). Вместо да
добавя още един сценарий или сценарии, настоящият доклад прави оценка на новата ситуация
по проекта за АЕЦ “Белене“, като ясно дефинира вариантите, сравнявайки техните рискове и
възможности, както и последствията по отношение на финансите, енергийната сигурност и
социалната политика.
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4. Енергийни проекти и измерения на риска
Проектите за изграждане на енергийни централи обикновено са капиталоемки и изложени на
влиянието на сложна система от взаимосвързани рискове, които влияят на показателите на
проекта. Разработените проекти на енергийни централи, които не отговарят на ограниченията
на работните параметри, могат да струват скъпо на проектната компания и на икономиката като
цяло. За да разработят инвестиционен стратегически план, съизмерим с техния профил на
риска, и за да осигурят ефективно управление на рисковете, проектните компании трябва да
могат да идентифицират и анализират възможностите и рисковете по проекта.
По един или друг начин инсталираната мощност на дадена електроцентрала (MWs) е индикатор
за размера на потенциалният риск. Не съществува общоприета квалификация, която да
категоризира проектите за електроцентрали като голям или малък. Освен това, изглежда тази
терминология се използва по различен начин според това, дали разработваният проект е проект
за възобновяем или конвенционален енергиен източник. Долната таблица показва примерна
класификация на проектите за електроцентрали съгласно производствената мощност и
фабричните характеристики на централата:

Класификация на енергийните проекти
Мега проекти

Мегапроектите обикновено струват над 1 млрд US$ и привличат
общественото внимание заради значителното им въздействие върху
обществеността, бюджетите и околната среда. Такива проекти са свързани с
висок риск от спиране или пълна отмяна поради трудностите при
изпълнението на такива, сложни и често политически и екологично
чувствителни проекти. Ето защо проектните компании са изправени срещу
риска от загуба на първоначалната си инвестиция като невъзвратима загуба
след прекратяване на проекта.

Големи
проекти

Големи проекти: Големите проекти обикновено са проекти свързани с
енергийната система или проекти, отделени от енергийната система.
Подобно на мегапроектите, големите проекти са свързани с риск да не
достигнат до етап – крайно завършване. Тяхното влияние върху околната
среда и обществото може да ги направи неосъществими или икономически
нежизнеспособни, което на свой ред може да блокира необходимите
одобрения от регулатора. Те може да са неуспешни и поради липсата на
финансиране.

Средни
проекти

Средни проекти: Средните проекти, обикновено с размер 10 - 100 MW,
могат да са свързани с енергийната система централизирани централи,
отделени от енергийната система минипроекти за електрификация на селски
райони или вътрешни проекти за индустрията.

Малки

Малки проекти: Малките проекти обикновено са под 10 MW и тяхното
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проекти

приложение зависи от енергийния източник. Централи до 1 MW обикновено
са за собствените нужди на търговски или индустриални сгради и за
продажба на излишната енергия (напр. слънчева или вятърна). Такива малки
самостоятелни системи се използват в селските и полу-урбанизираните
райони, където хората имат ограничен достъп или нямат достъп до енергия.
Рисковете, свързани с такива проекти, са доста по-различни от тези при поголемите проекти, като проектните компании са дилъри на оборудване или
системни интегратори.

Ядрени
проекти

Ядрените проекти са много големи, технически сложни и капиталоемки при,
които съществува висок профил на риска. Те имат дълъг период на
подготовка и пораждат значителен финансов, социален и институционален
риск. Пазарните рискове обикновено са по-ниски, защото спонсорите
обикновено са мрежови оператори, които могат да прогнозират енергийните
нужди.

Основните съображения на проектните компании при проекти за ядрени централи, свързани
с риска, са следните:
Риск за осъществяването на проекта: Ядрените проекти имат дълъг подготвителен
период и пораждат висок финансов риск. Възникването на инцидент, предизвикващ
загуба или постоянно спиране на съоръжение по време на всеки от развойните етапи и
последващата значителна отговорност за щети, пораждат риск от пълна загуба на
инвестицията. Ядрените централи обикновено са обект на широко обществено
наблюдение и контрол, което може да увеличи риска за осъществяване на проекта.
Строителството на централите не оставя много свобода за нововъведения, затова рискът
от незавършване на строителството намалява в хода на проекта. Стандартизираните
проекти и референтните централи могат да намалят значително риска за осъществяване на
проекта. Устойчивостта в процеса на регулиране е от жизненоважно значение за успеха на
проекта. Рискът за осъществяването на проекта в резултат от фактори на политически и
социален риск може да се намали чрез обществено обсъждане и изслушване, получаване на
междупартийна политическа подкрепа, изтъкване на екологичните преимущества на ядрената
енергетика или разработване на политика за управление на отпадъците с правителството. За
намаляване на риска от закъснение и преразход на финансови средства в резултат на
експлоатацията на площадката и веригите на материално-техническо снабдяване,
проектната компания може да предвиди инвестиции в инфраструктурата на веригата за
доставки до обекта. Рискът от влошаване на параметрите по време на строителството може
да се разпредели чрез финансиране на задълженията. Широко утвърдени са и решенията на
базата на търговско застраховане.
Експлоатационен риск: Безопасността при експлоатация е важен аспект на рисковете,
свързани с атомните централи. Операторите трябва да имат правилните умения и отношение,
подкрепяни от система за управление, която не само поддържа, но и непрекъснато усъвършенства
безопасността при експлоатация, здравето, околната среда, сигурността, качеството и икономическите
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показатели през целия срок на експлоатация на съоръжението. Макар основно да се разчита на
оператора да гарантира сигурността, като основа е необходима законова структура, а
регулаторният персонал трябва да е компетентен с подходящ ресурс и подкрепа (МААЕ,
2007). Освен това експлоатационните аспекти и разходите могат да бъдат силно повлияни не
само от ядрените събития в собствени централи, но и от ядрени събития на други места.
След аварията във Фукушима в Япония и кампанията за “стрес-тестове” на ЕС, ядрените
оператори в Америка и Европа инвестираха до €400 милиона на енергоблок за подобрения на
безопасността, а разходите за нови проекти също са се повишиха поради новите изисквания.
Риск, свързан с финансирането на проекта: Рискът, свързан с финансирането, е рискът, да:
(a) не постъпят необходимите финанси за даден капиталоемък проект и проектът да не може
да стартира;
(b) разходите по проекта да излязат извън контрол след началото на строителството и проектът
да се прекрати и
(c) производствените разходи да надвишат цените, които електрическите пазари могат да си
позволят. Накратко това е риска, при който инвеститорите по проекта няма да си върнат
напълно инвестициите.
Всички рискове, свързани с капиталоемки инвестиционни проекти, в крайна сметка
представляват или се свеждат до финансов риск. Съществува списък с рискове, като всеки
риск може да окаже влияние върху сроковете, количеството и променливостта на приходните
потоци на разположение на капиталодателите или кредиторите. Предвид дългият списък с
рискове, капиталодателите се интересуват от ефективното управление на финансовия риск,
т.е. ефективното намаляване на рисковете, които могат да предизвикат финансови загуби.
Недоброто разбиране на основните принципи за финансово управление на риска може да
доведе до неуспех на проекта, дори още преди началото на строителството. Например рискът
от незавършване на централата поради несигурност в регулирането, неопитни изпълнители по
договорите за проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация (EPC договора) или
доставчици на реактори е причина спонсорите да изискват по-високи лихвени проценти,
съизмерими с поемания риск. Произтичащите от това финансови разходи могат да направят
проекта неконкурентен и да не постъпят финансови средства. Дългите срокове за получаване
на разрешения и строителство усложняват финансирането и също могат да означават, че
прогнозните приходи, печалба и търсене вече не са актуални дълго време преди възвръщане
на първоначалната инвестиция. Или по време на изграждането на централите, пазарите се
променят (напр. финансови кризи, ескалиране на материалните разходи, раздуване на
лихвените проценти, неплатежоспособност на доставчици за ядрената централа) и
строителството се прекратява.
Финансов риск може да се установи на нивото на:
Самият актив (завършване на централата навреме и в рамките на бюджета);
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Корпоративната и търговска структура за изпълнение на проекта (скелета на финансовия
проект, доставчиците на оборудване или услуги и др.)
Подкрепящата договорна рамка (напр. избор на строител или на договори за продажба на
електричество).
По принцип, всеки конкретен риск трябва да се поема от тези участници в проекта, които
могат най-добре да го управляват. Важно е да се знае, че някои рискове могат да се окажат
извън контрола на всички участници, които обичайно са ангажирани в проект за АЕЦ.
Неконтролируемите рискове включват рискове в резултат от природни явления (като
наводнение или земетресение), социално-обществени явления (като общи стачки или войни
или революции) и въздействие на променливите цени на световните пазари. Други рискове
могат да се контролират от компетентните участници. Забавянето на графика е контролируемо
(внимателно планиране и управление от изпълнителя на лихвата по време на строителство;
утвърдени добри проекти) или може да се намали чрез инструменти за хеджиране, както е в
случаите на променливи глобални лихвени проценти или валутни курсове, а също и бъдещи
приходи от продажби.
Финансирането на особено големите инвестиции, необходими за изграждане на атомни
електроцентрали, е сериозно предизвикателство. Малко енергийни дружества в глобален план
имат пазарната капитализация да поемат теоретично инвестицията за АЕЦ на базата
единствено на капитала (капиталово финансиране е по-скъпо от дълговото финансиране).
Това е една от причините, поради които държавната власт все още регулярно и активно
участва в разработването и финансирането на проекти за АЕЦ.
Политически и геополитически рискове. Предвид важната позиция на енергийната система
като национална инфраструктура със стратегическо значение, достъпът до енергия, нейната
наличност и достъпни цени заемат важно място в политическия дневен ред. Социалнополитическата приемливост може да вземе превес над икономическата оптималност, когато
се разглежда необходимостта от изграждане на нова мощност. Конкурирането с
новоизградени мощности на пазар, доминиран от напълно обезценени активи без значителни
капиталови разходи, може “само по себе си” да е предизвикателство (ако все още има
неизползван капацитет или при наличието на пазарни нарушения и субсидии).
Икономическата жизнеспособност може да включва и цени, които са социално и политически
неприемливи, като такива цени са необходими за иницииране на нова инвестиция. Налагането
на екологични санкции на съществуващо енергопроизводство, които се прехвърлят върху
потребителите чрез техните месечни сметки за електроенергия, се очаква да предизвика
социално-икономически протести и отхвърляне.
С настъпването на индустриалната революция, енергийната сигурност, т.е. способността на
нацията да събере необходимите енергийни ресурси за осигуряване на своята физическа
сигурност, икономическо развитие и просперитет, се превръща в безспорен приоритет в
практически всички страни. Енергийната геополитика е резултат от неравномерното
географско разпределение на енергийните ресурси. Тя засяга страните, в които има недостиг
на ресурси, както и страните с много налични ресурси. Енергийната геополитика предизвиква
общественото внимание в моменти на криза, например когато политически мотивиран
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недостиг в доставката на нефт повишава цените над достъпното ниво. Обществото може да
изрази протеста си по улиците и да поиска незабавни коригиращи действия от политиците.
По отношение на ядрената енергетика, геополитиката може да ограничи пазара на технологии
за ядрени централи и оборудване и достъпа до ядрено гориво, както и сътрудничеството между
страните и може да има сериозно последствия за страните, зависими от чужди доставки. В
света в момента съществуват 6 доказани доставчика на ядрено енергийно оборудване: Русия,
САЩ, Франция, Китай, Япония и Южна Корея, които реално могат да изпълнят проект на
АЕЦ. От тях с най голям дял на сключени договори за доставка е Русия, следвана от Китай.
САЩ, Франция и Япония, които изпитват определени затруднения от загуба на опит в
строителството а Южна Корея, макар и да се появи на международния пазар има ограничени
възможности свързани с това в колко проекта може да се ангажира едновременно. Дългия
живот на АЕЦ и специфичните изисквания за достъп до тази стратегическа технология са
обект на геополитическа интерпретация и влияние, независимо, че формално всяка страна
може да има достъп при спазване на всички международни изисквания за неразпространение
на ядреното оръжие.
Енергийната геополитика е само един от политическите рискове. Междуправителствената
комисия по климатичните промени към ООН (IPCC) безспорно потвърждава документално,
че горенето на изкопаеми горива е основен източник на емисиите на парникови газове, които
повишават температурата на планетата. Националните и международни реакции на
сложността на глобалната промяна в климата непрекъснато се превръщат в „политически
рискове“.
Ядрената енергетика е квази беземисионна технология и затова е потенциална опция за
запазване на климата. Но националната и международна политика може да повлияе на това
доколко ядрените централи могат да се възползват от пазарните механизми, регулиращи
климатичните промени.
Националната политика в ядрената енергетика може да представлява още по-голям риск,
особено в държави със демократично устройство и управление. Правителствата не траят
вечно. Новосформираните правителства може да не споделят политиката на предходното
правителство по отношение на ядрената енергетика и да провеждат политика, отразяваща
различните им възгледи. Политиката е склонна да реагира на общественото възприятие и
отношението на медиите към ядрената енергия, а възприятието може също да се промени,
особено след аварии. По принцип, специалните характеристики на ядрената енергетика се
възприемат като по висок риск (от неядрените алтернативи) за инвеститорите, собствениците,
операторите и финансовите институции. За осигуряване на необходимото предварително
финансиране те очакват да бъдат компенсирани за тези рискове с по-големи постъпления, повисоки лихвени проценти или други облаги.
Ето защо енергийната геополитика се отнася не само до непрекъснатата разполагаемост на
енергия в различни форми и в достатъчни количества, но и на разумни цени.
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Пазарни рискове. Един от основните пазарни рискове настъпва, когато приходите от продажба
на електричество не покриват разходите за производство и пренос. Българската
електроенергийна система все още функционира при относително неустановен режим на
регулиране, който понастоящем не осигурява стабилност и предсказуемост на паричния поток.
Комбинация от наложените законови задължения на НЕК да закупува електричество от
различни възобновяеми енергийни източници и високоефективна коогенерация на
преференциални цени и договорните задължения по дългосрочните споразумения за
закупуване на електроенергия води до регулирани цени и тарифи по-ниски от пълните разходи
за производство.
Пълната либерализация на пазара в енергийния сектор (отделно от мрежовите активи) е
стратегическа цел на правителството за постигане на пълно съответствие в третия енергиен
пакет на Директивите на ЕС. Предвижда се текущият модел с един купувач при регулирани
цени и квоти за производство да бъде заменен от напълно конкурентен пазар на едро.
Либерализацията на пазара на едро в България предлага възможности, но също така и рискове.
Несигурните цени за продажба на електричество на едро и дребно са най-големите рискови
компоненти в един напълно конкурентен пазар. В голяма степен рискът на продажните цени е
свързан с риска на използваното гориво (цени на въглищата, природния газ и нефтените
продукти), цените на вноса на електроенергия, но също и спада на разходите за възобновяеми
източници чрез усвояване на технологии. Параметрите на електроцентралата (топлинна
ефективност, технология за намаляване на замърсяванията, неспазване на екологичните
стандарти) могат да повлияят на разходите за производство и следователно представляват
пазарен риск. Въглеродните данъци могат да наклонят конкурентния баланс в полза на
производството на електроенергия с ниски стойности на CO2.
Рискът, свързан с несигурността и обема на търсенето, произтича от националния
икономически растеж и икономическите структурни промени, квази невъзможността за
съхранение на електроенергия, връзки за търговия с електричество със съседни страни.
Повечето енергийни дружества търгуват с електричество на европейските енергийни борси,
където са приложими законите за предлагане, търсене и пазарни клирингови (пределни) цени.
Рисковете, свързани с обема, означават и способност на преносния оператор да задоволи
търсенето и да осигури стабилност на системата на предлагане, която по дефиниция включва
производителите. Ядрената енергетика осигурява надеждна електроенергия при стабилни и
предсказуеми цени на производство. При наличието на екологично данъчно облагане ядрената
енергетика може да получи допълнителни ценови предимства в сравнение с производството,
използващо изкопаемо гориво. Нейната надеждност (24/7) и прогнозируемост вече се
разглежда в САЩ като определено предимство, което следва да се оцени и заплати.
Рискове, свързани с дерегулацията. Дерегулацията на енергийния сектор в Европа се
характеризираше с начален гратисен период от енергиен излишък, наследен от съществувалите
в миналото екстензивно икономики, подсилвани допълнително от по-доброто използване на
ресурси от разширената външна търговия. Основно предизвикателство за регулирането се оказа
разпределяне на съществуващото производство между потребителите по един по ефективен
начин. Но с увеличаване на нуждите от енергия и в резултат на икономическия растеж се появя
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предизвикателството от осигуряване на нов капацитет. Като се има предвид значението на
енергийния сектор като обща инфраструктура, формирането на цените и разполагаемостта
заема важно потенциално място в политическия дневен ред. Този доклад възприема пообширен политически и икономически обзор, като се отчитат и социално-политическата
приемливост, а не само икономическа ефективност. Трудността, произтичаща от
дерегулирания енергиен пазар, особено когато на пазара се появява недостиг и осигуряването
на нова мощност става рентабилно, лежи във факта че икономическото и политическо
равновесие не винаги се припокриват. Пазарният процес може да генерира цени, които
политиците смятат за неприемливи, макар тези цени да са необходими, за да дадат тласък към
нова инвестиция. С други думи, може да е налице набор от икономически ситуации, които
попадат извън социално-политическата зона и набор от социално-политически условия извън
икономическата зона. Някои чисто икономически пазарни решения с висока степен на
икономическа ефективност могат да предполагат социално неприемливи последствия и да не
се квалифицират по социален критерий. От друга страна, решения, при които икономическите
реалности се пренебрегват, могат да представляват примери за едностранен социалнополитически подход, при който условията за енергийна ефективност не са изпълнени.
5. Уроци от текущите проекти в областта на ядрената енергетика
Съживяването на строителството на нови ядрени централи през изминалото десетилетие среща
няколко предизвикателства, включително политическо колебание на някои пазари за развиване
на нови проекти след аварията във Фукушима през 2011 г. Проточени графици за лицензиране
и строителство и трудността на развиващите се пазари за подкрепа на програмите в областта на
ядрената енергетика също оказват своето влияние. Едно от главните предизвикателства обаче
е получаването на адекватно финансиране на съществените разходи за строителство на АЕЦ.
Исторически погледнато, проектите в областта на ядрената енергетика се финансират от
балансите на големи енергодружества на регулирани пазари или се финансират от
правителствени бюджети. По същество всички рискове от забавяния, преразходи или
неконкурентоспособни по друг начин разходи за производство на енергия са се понасяли от
клиентите на енергодружествата. На либерализираните пазари инвеститорите и осигуряващите
финансиране имат по-слабо желание да поемат еднолично финансовите рискове, свързани със
строителството на нови ядрени обекти, особено, когато пазарните цени може да не покрият
разходите за производство на енергия. Енергодружествата стават свидетели на спадане на
кредитния им рейтинг, когато разглеждат инвестиране в проекти в областта на ядрената
енергетика. Правителствата са по-несклонни от преди да се ангажират директно в инвестиране
в областта на ядрената енергетика, главно поради многосекторните изисквания към бюджетите
им и изместването на частните кредитори от многомилиарден проект в областта на ядрената
енергетика.
Наред с „традиционното“ правителствено финансиране има няколко алтернативни метода
(Световна ядрена асоциация, 2016):
Корпоративно балансово финансиране, т. е. финансирането на ядрена централа от
собствените ресурси на дружеството е наистина само една опция за няколко от най-големи
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енергодружества и проектни компании (строители). Въпросът е многомилиарден капиталов
ангажимент за средния период на строителство от пет до седем години, преди централата
да почне да носи приходи.
Френският модел „Exceltium“ – смесено предприятие на промишлени инвеститори и банки
за подпомагане на EDF (Електрисите дьо Франс) да финансира строителството на нови
ядрени обекти в замяна на по-евтина, стабилна и конкурентоспособна електроенергия в
дългосрочна перспектива.
Финландският модел „Манкала“ – енергоемки промишлени клиенти имат дялове в
акционерния капитал на ядрена централа и закупуват електроенергия от централата по
себестойност, базирана на разходите за гориво и ЕиП (експлоатация и поддръжка).
Акционерен капитал на продавачите: финансиране от продавачите в замяна на това
технологията на продавача да се използва в новото съоръжение.
Агенция за експортно кредитиране (АЕК) и дългово финансиране: обикновено директни
или гарантирани държавни кредити, предоставени от публично дружество за подпомагане
на износа на стоки или услуги от страната на АЕК. АЕК осигуряват основата на
кредитирането на редица проекти през последните години.
Частно финансиране с механизми за правителствена подкрепа: за проектите, търсещи
частно финансиране, правителствата все още играят ключова роля чрез механизми за
правителствена подкрепа. Тези механизми могат да приемат редица форми, включително
гаранция за подкрепа на дълга, включен в проекта (като например държавна гаранция или
Инфраструктурна гаранция (Обединеното кралство), механизъм за подкрепа на приходите
(като например Договор за закупуване на електроенергия, или Договор за разлика) или в
някои случаи и двете. Много зависи от страната, в която се строи централата, отчитайки
множество фактори, включително нейния кредитен рейтинг, финансови резерви, пазар на
електроенергия, режим на продажби и правата и задълженията на производителите на
електроенергия.
На практика има тенденция проектите да се изпълняват, като използват микс от тези механизми
на финансиране.
Обектът „Ханхикиви“ във Финландия, атомна централа с един блок, използваща проектиран от
„Хидропрес“ АEС-2006 ВВЕР реактор с вода под налягане, използва комбиниран финансов
пакет и бизнес модел с “идеална” цел. РОСАТОМ има дял от 34 %, дял, притежаван преди това
от немския ЕОН, и подкрепя проекта, като урежда дългово финансиране за салдото на
финансовия пакет. Седемдесет и пет процента от акционерите на Fennovoima подкрепят
проекта и всеки от тях ще взема електроенергия от централата по себестойност
пропорционално на собствеността им. Fennovoima уверено заявява, че цената на
електроенергията за акционерите се очаква да бъде „по-малко от EUR 50 за MWh“, когато
централата започне експлоатация през 2024/25 г.
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Друг пример за проектно финансиране е турската централа в Аккую. През май 2010 г. Турция
е подписала междуправителствено споразумение (МС) с Русия за изграждането на четири блока
с реактори АEС-2006 по 1200 MW за US$ 20 милиарда – по-късно това става US$ 25 милиарда
(WNA, 2017). МС е било ратифицирано и от двата парламента през същата година,
осигурявайки правната рамка за проекта. Проектът „Аккую“ ще бъде първият проект, който
глобално да включва модел „строителство-собственост-експлоатация“ (BOO) (МААЕ, 2016), т.
е. централата ще бъде изградена (финансирана), притежавана и експлоатирана от АЕЦ „Аккую“
АД (акционерно дружество), което е било учредено през декември 2013 г. по турското право.
РОСАТОМ заедно с някои от дъщерните си дружества понастоящем притежава 100 процента
от акциите на АД, но 49 % са планирани за продажба на три турски енергодружества до края
на 2017 г.
Този модел BOO (строиш-притежаваш-експлоатираш) е модел „с пълен набор от услуги”, при
който РОСАТОМ доставя оборудването, функционира като EPC (инженеринг, доставка и
строителство) изпълнител, отговаря за услугите по въвеждането в експлоатация, развитието на
човешките ресурси, експлоатацията и поддръжката на централата, управлението на отпадъците
и извеждането от експлоатация в замяна на гарантирана цена на електроенергията.
Турската страна предоставя площадката, издава лицензии, осигурява присъединяването към
мрежата и гарантира изкупуването на електроенергията. Държавната Турска корпорация за
търговия и договаряне на електроенергия (TETAŞ) ще купува фиксиран дял от
електроенергията по фиксирана цена от 12,35 цент/kWh в продължение на 15 години. Делът ще
бъде 70 % от производството на първите два блока и 30 % от това на блокове 3 и 4 в
продължение на 15 години от търговската експлоатация на всеки. Остатъкът от
електроенергията ще се продава от проектната компания на турския пазар на електроенергия.
След 15 години, когато централата се очаква да е възвърнала първоначалната си инвестиция,
АД ще плаща на турското правителство 20 % от печалбата (WNA, 2017).
Обезценяването на турската лира (TL) от подписването на МС през 2010 г. може да промени
финансовата перспектива за централата „Аккую“ – цената по споразумения за закупуване на
електроенергия е фиксирана и установена в щатски долари, когато US$ е струвал около TL 1,5,
а цените на едро на електроенергията на турския пазар на електроенергия са били около 9
цент/kWh (135 TL/MWh), когато е подписано споразумението през 2010 г. Понастоящем
(октомври 2017 г.) обменният курс е 1 US$ = 3,6 TL, което би означавали продажна цена днес
от 444 TL/MWh (действителната цена е 180 TL/MWh).
Унгарската АЕЦ „Пакш-2“ може да служи като база за сравнение по отношение на проекта
„Белене“. „Пакш-2“ са два реактора ВВЕР по 1200 MW, доставяни от РОСАТОМ. Тази централа
е проект с фиксирана цена и „до ключ“ с бюджетен лимит. Финансовото Междуправителствено
Споразумение между Унгария и Руската федерация лимитира инвестиционния бюджет до EUR
12,5 милиарда (номинални), който покрива инженерните дейности, доставките и строителните
работи през периода на строителството по договора EPC, първоначалната доставка на гориво,
разходите и непредвидените разходи на собствениците до датата на първата търговска
експлоатация. Максималният бюджет от EUR 12,5 милиарда изглежда осигурява ценова
конкурентоспособност за нов проект в областта на ядрената енергетика в Европа в контекста
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на разпределянето на риска по проект „до ключ“ с номинална фиксирана цена за 2,4 GW
генерирана мощност. Забележка: През март 2017 г. „Пакш-2“ получи одобрение от
Европейската комисия за ненарушаващо съответствие по отношение на държавна подкрепа
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-464_en.htm).
Бариерата “проектното финансиране” за ново строителство в областта на ядрената енергетика
със сигурност не е основната пречка на големите енергийни проекти. Най-големият енергиен
проект, който трябваше да бъде проектно финансиран, австралийският проект Ichthys за ВПГ
(втечнен природен газ), е по-капиталоемък от повечето проекти в областта на ядрената
енергетика: този проект приключи при дългов пакет от US$ 20 млрд. през 2012 г., който покрива
около 60 % от общата проектна цена от US$ 34 млрд.
Следователно, колебанието на кредиторите да инвестират в проекти в областта на ядрената
енергетика има повече общо с уникалните рискове, поставяни от ядрената енергия, които могат
да бъдат групирани в следните специфични рискови категории: (1) строителни рискове, (2)
експлоатационни рискове, (3) ядрени регулаторни и политически и (4) рискове, свързани с
извеждането от експлоатация, управлението на отработилото гориво и отстраняването на
ядрените отпадъци.
Други рискове, като например риска на енергийния пазар, може също така сериозно да засегнат
възможността за привличане на банково финансиране на проекти в областта на ядрената
енергетика. В сравнение с подобни по размер конвенционални централи ядрените централи
имат по-високи първоначални капиталови разходи частично поради цената на ядрено чистите
материали, нуждата от сложни системи за безопасност и изискването за мултиплицирано
резервно захранване.
Значително по-големият период на строителство на ядрената централа също така увеличава
общите инвестиционни разходи и е основна спънка за проектното финансиране – търговските
банки обикновено искат пет- до седемгодишни срокове на погасяване, докато само планираните
периоди на строителство на ядрените централи са пет до седем години. Друг ключов проблем
за потенциалните финансиращи организации е строителният риск: ще бъде ли завършен
проектът навреме, в рамките на бюджета и най-важно ще има ли поток от приходи, когато се
очаква да е така?
Историята показва, че проектите в областта на ядрената енергетика са особено податливи на
строителни рискове, които забавят приключването на проекта, особено при проекти,
включващи първи по рода си (FOAK) проектни решения. Строителният риск на проектите,
където е построена и успешно експлоатирана референтна централа, е малък и централите
обикновено се приключват навреме и в рамките на бюджета (например АЕЦ „Барака“ в Абу
Даби в сравнение с опита от Ви Си Самърс, Вогтъл, Фламанвил или Олкилуото). След серия
забавяния и грандиозни увеличения на разходите търговската експлоатация на „Олкилуото-3“
сега се очаква да достигне цена от потенциално над EUR 8,5 млрд. (от първоначална цена по
договор за строителство „до ключ“ от EUR 3,2 млрд.).
Строителните рискове при проекти в областта на ядрената енергетика могат да бъдат частично
смекчени, като се изберат лицензирани и доказани технологии, надлежно се разпределят
строителните рискове за страната, която е в най-добра позиция да понесе тези рискове, изберат
18

Да не се разпространява без съгласието на БУЛАТОМ
се изпълнител и подизпълнители по EPC с неотдавнашен и доказан опит в строителството в
областта на ядрената енергетика навреме и в рамките на бюджета, внедри се класическа
програма за осигуряване на качеството/качествен контрол и се осигури отлична
комуникационна линия между регулатора и участниците в проекта.
Има много примери за ядрени централи, които са били изградени без закъснения, включително
реактори в Япония, Китай и Южна Корея. Съобщава се, че понастоящем строителството на
блоковете на АЕЦ „Барака“ в Обединените Арабски Емирства е в съответствие с бюджета и
графика. Също така се съобщава, че проектът за АЕЦ в Беларус е навреме и в рамките на
бюджета. Напредването и демонстрирането на отлична стратегия за смекчаването на
строителния риск при всеки отделен проект и колективният опит от подобрени строителни
графици при проекти в областта на ядрената енергетика по целия свят трябва да бъдат
основният фактор при увеличаването на разполагаемостта на търговското финансиране за
ядрената енергетика.
6. Предистория на проекта „Белене“
Атомната електроцентрала „Белене“ (АЕЦ „Белене“) е енергиен проект за строителството на
АЕЦ с мощност 2120 MW, разположена в българския град Белене на Дунава. Предполагало се
е АЕЦ „Белене“ да стане втората АЕЦ на България след АЕЦ „Козлодуй“, разположена в друг
град на Дунава, изградена през 70-те години на миналия век. Първоначалните планове за
площадката в Белене са били да се изградят 6 реактора по хиляда мегавата ВВЕР В-320,
подобни на блокове 5 и 6 в Козлодуй. По-късно първоначалните планове са намалени до 4 блока
и накрая до 2 блока. Подготовката на площадката практически е завършена и оборудването за
първия блок е напълно доставено на площадката. През 1992 г. е взето решение да се спре
проектът, главно поради липса на средства и въвеждането на нова система на лицензиране от
западен тип.

6.1 Рестартиране на проекта
Правителството на Република България решава да рестартира проекта „Белене“ през 2002 г. На
базата на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвена от НЕК ЕАД, през
2004 е дадено разрешение за строителство на ядрена мощност 2000 MW на проектната
площадка. Съгласието за строителството на централата е дадено от Министерския съвет през
2005 г., потвърдено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
През май 2005 г. ръководството на НЕК ЕАД решава да възложи договора за проектиране,
доставка и въвеждане в експлоатация на ядрени блокове 1 и 2 в Белене. Тръжни предложения
са представени от „Атомстройекспорт“ от Русия и консорциума „Шкода Алианс“.
През май 2007 г. българската Агенция за ядрено регулиране издава разрешения за проектиране
на два блока. Сградите, главните и спомагателните конструкции, оборудването, налично и
необходимо за въвеждането в експлоатация и експлоатацията на блока, наред с манипулирането
със, съхранението и използването и контрола на ядреното гориво са дефинирани по проекта на
централата.
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През 2007 г. проектът получава европейско сертифициране, осигуряващо съответствието му с
всички изисквания на Европейския съюз и на изискванията на Европейските експлоатиращи
компании.
6.2 Подробности за проекта
Worley-Parsons е избран като архитект-инженер за проекта. Обемът на работата на WorleyParsons включва разработката на критерии за търсене и оценка на доставчик по EPC, помощ
при проектното финансиране, оценка на тръжните документи на продавача и разработка на
проектодоговор за услуги по EPC, обучение за НЕК, оценка и верификация на проектните
решения и техническата документация на продавача.
От руската държавна корпорация в областта на ядрената енергетика РОСАТОМ също така се е
очаквало да закупи дял в проекта, обаче това не е декларирано официално. През юни 2008 г.
НЕК ЕАД подписва договор с BNP Paribas за стартиране на процеса по уреждане и
структуриране на финансирането, изисквано за проекта Белене. В началото на 2008 г. се
оценява, че цената на EPC договора е приблизително EUR 4 милиарда.
Техническият проект беше изцяло преработен и отговаря напълно на еволюционен реактор от
трето поколение и получава одобрение от Агенцията за ядрено регулиране. Очакваше се блок
1 на централата в Белене да носи приходи през 2014 г., а блок 2 – през 2015 г.
Впоследствие се предлага цената на EPC договора да се фиксира на 6,3 млрд евро под ключ( за
целия период на строителство и пускане в експлоатация). Цената на собственика от 1.371 млрд
евро се предлага да се ескалира с 2.2 % годишно по ескалационен индекс за ЕС.
Атомстройекспорт прави предложение за финансиране в размер на EUR 4 милиарда, а по-късно
EUR 2 милиарда съответно през пролетта на 2009 г. и пролетта на 2010 г., но тези оферти не
получават одобрение.
През декември 2008 г. НЕК ЕАД и RWE Power от Германия сключват споразумение за смесено
предприятие за изграждането на централата. Споразумението включва финансиране,
строителство, собственост и експлоатация на централата, при което НЕК ЕАД взема 51 % дял
в смесеното предприятие, докато RWE взема останалия дял.
Обаче през 2010 г. строителството е замразено поради съмнение за несигурна възвръщаемост
на инвестициите. Българското правителство обявява планове за задържане на основните
строителните дейности и продължава само с изграждане на помощни съоръжения.
6.3 Начало на строителството
Реалните строителните дейности са инициирани през 2008 г., като се отстраняват стари
конструкции, които не могат да бъдат интегрирани в проекта на новата централа.
Като причина е обявена невъзможността да се съвместят системите за управление на
надпроектни аварии в новия проект на АЕЦ Белене (еволюционен проект от поколение 3+),
които тогава не присъстват в блоковете второ поколение (ВВЕР B-320)., каквито са блоковете
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на Козлодуй. Допълнително влияние оказва и комисарят по енергетика ЕК, Лойола де Паласио
с изискване да се разглежда само строителство на блокове от трето поколение.
Оценява се, че са изкопани 150 922 m3 пръст и са демонтирани чрез раздробяване 8 780 t
метални конструкции и 150 298 m3 бетонни конструкции (включително тези от бетон, уплътнен
с валяк). По време на процеса са използвани елмазни и хидравлични инструменти. До края на
декември 2008 г. са приключени 23 755 m3 изкопи и са демонтирани 5 122 t метални
конструкции.
На 29 ноември 2006 г. споразумението за изграждане на всеки от реакторите по 1060 MW и
доставката на същественото оборудване за централата е възложен на Атомстройекспорт (АСЕ),
дъщерно дружество на РОСАТОМ.
През януари 2008 г. договорът EPC за инженеринг, строителство и въвеждане в експлоатация
на блокове 1 и 2 на централата в Белене е съгласуван между НЕК ЕАД и Атомстройекспорт.
Основните подизпълнители на Атомстройекспорт създават консорциум, съставен от AREVA
NP, Франция, и Сименс, Германия. Договорът се фиксира на EUR 3 997,26 милиона.
6.4 Технология на реактора
Вариантът на за проект АЕЦ-92 с реактор B-466, планиран да бъде монтиран в Атомна
електроцентрала „Белене“, е 3+-то поколение водно-воден енергиен реактор (ВВЕР),
лицензиран от регулаторните органи в Русия, Китай, Индия, Иран и се разработва и за
Йордания. Подобни Референтни блокове са лицензирани и работят в Нововоронеж, Русия,
Куданкулам в Индия и Тянван в Китай. Подобни централи се строят в Беларус, Бангладеш и
Турция.
Проектът на АЕЦ-92 с реактор B-446 има разчетен експлоатационен срок от 60 години. Нетният
топлинен коефициент на полезно действие на централата е 35 %, а разполагаемостта й е 90 %
(7 880 часа годишно). Проектът на АЕС-92 е избран поради уникалната му комбинация от
активни и пасивни системи за безопасност и защита.

6.5 Въздействие върху околната среда
През 2002 г. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси на Република България е
възложено да извърши оценката за въздействието върху околната среда на Атомна
електроцентрала „Белене“. НЕК ЕАД представя доклада за ОВОС наред с техникоикономическа обосновка за строителството на централата. Докладът за ОВОС е обсъден и
приет, включително пълна информация за сеизмичните условия.
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Очаква се след завършването на Атомна електроцентрала „Белене“ последната да подпомогне
България при изпълнението на Протокола от Киото и строгите норми за емисии на
Европейската комисия.
6.6 Решение за спиране
Строителството на централата с мощност 2120 MW от Атомстройекспорт е удължавано с
допълнения 15 пъти, след като договорът е подписан първоначално през 2006 г.
Съгласно необвързващия меморандум, изтичащ на 30 Ноември 2010 г., българската НЕК би
имала дял от 51 % в АЕЦ „Белене“, РОСАТОМ – дял от 47 %, финландската компания Fortum
– дял от 1 %, и френската компания Altran Technologies – дял от 1 %, и двете с опция за
увеличаването му. Сърбия също изразява интерес от придобиването на дял от 5-10 %. В средата
на март 2011 г., очевидно действайки поради загриженост, предизвикана от ситуацията в
японската АЕЦ „Фукушима“ след неотдавнашното опустошително земетресение там,
Европейската комисия е потвърждава, че иска да преразгледа проекта за АЕЦ „Белене“ – след
като България намери инвеститор за него – въпреки че вече го е одобрила през 2007 г.
АЕЦ „Белене“ е де факто замразена през есента на 2009 г., когато избраният преди това
стратегически инвеститор, немската компания RWE, за която се е предполагало, че ще осигури
2 милиарда евро в замяна на дял от 49 %, се е оттеглила. В края на март 2012 г. българското
правителство на премиера Бойко Борисов и десноцентристката пария ГЕРБ прекратяват
проекта за АЕЦ „Белене“, като приемат парламентарно решение за спиране на проекта.
7. Анализ на дострояването на АЕЦ „Белене“
Технико-икономически анализи на дострояването на АЕЦ „Белене“ са извършвани периодично
от различни организации. През 2006 година Министерството на енергетиката, НЕК и МААЕ
инициират пълен анализ на енергийната система и очакваните загуби във връзка с ранното
затваряне на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“. Анализът на МААЕ показва, че отчитайки
прогнозираното търсене на електроенергия и наличните варианти, АЕЦ „Белене“ се явява
неразделна част от портфолиото с най-малко разходи от вариантите за производство на
електроенергия при стартиране на експлоатация на Блокове 1 и 2 съответно през 2011 и 2014
година. Допълнителни анализи, извършени от консултанти на НЕК (WorleyParsons Nuclear и
Джи Си Ар), водят до технико-икономическа обосновка, която, на по-късен етап, е прегледана
също и от МААЕ. Друг комплексен анализ на енергийната система е извършен през 2012 година
и актуализиран през 2014 година от Nuclear Energy Research Associates (NERA) и HSBC. По
същество всички тези анализи достигат до едно заключение: проектът Белене е възможен и
може да бъде завършен. Анализът на NERA и HSBC е възприет в настоящият доклад за база
при разработването на структурата на рисковете и техната оценка.
7.1 Анализ на рисковете и варианти на Проекта
Настоящият отчет идентифицира и оценява вариантите за проекта АЕЦ „Белене“ и предоставя
експертна идентификация и интерпретация на рисковете и възможностите. Оценката на
рисковете включва общите процеси на идентификация и анализ на рисковете. Проведеният
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процес на оценка на рисковете идентифицира потенциална програма и проектни рискове от
гледна точка на вероятност и последици. Идентификация и анализ на рисковете са извършени
последователно, като идентификацията е първата стъпка.
7.2 Идентификация на рисковете
Както всяка стъпка в процеса на управление на рисковете, идентификацията на рисковете е
процес, продължаващ през целия цикъл на енергийния проект и е особено критичен за дълги
проектни цикли като проектите в ядрената енергетика. Идентификация на рисковете може да
се осъществи чрез подреждане на елементите на проекта в йерархична структура на рисковете.
Получената структурна разбивка на рисковете осигурява организиран списък на рисковете,
който представлява последователно представяне на проектния риск и може да служи за поширок анализ на рисковете. Всяко ниво има допълнителна разбивка, както има смисъл за
проекта, и може да се подложи на възможни допълнителни стъпки за анализ на рисковете.
По-долу е показана общата и детайлна структура на рисковете , използвана за анализа на АЕЦ
„Белене“:
Структура на рисковете
Устойчива политика по ядрената енергетика
Национална позиция
Приемане от обществото
Политически консенсус
Регионална съгласуваност
Ядрена грамотност
Геополитически рискове
Финансови рискове на проекта
Лихвени проценти
Валутни курсове
Платежоспособност на продавача
Финансова система
Енергийна алтернатива
Риск за сигурността на проекта
Въпроси по избор на площадката
Пълнота на проектирането
FOAK (първи по рода си проектни
решения)
Компетентен строител
Оборудване и верига на доставки
Приложими норми и стандарти
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Рискове, свързани с експлоатацията и горивния цикъл
Безопасна експлоатация
Компетентен Оператор
Компетентен Регулатор
Изисквания на ЕСО
Доставка на гориво
Управление на радиоактивни отпадъци и
отработено гориво
Пазарни рискове
Неизпълнение от страна на купувачи на
електроенергия
Риск от Регулиран и Свободен пазар
Сигурност на доставките
Пазар на капацитет
Дългосрочни договори за доставка

Използвани са различни подходи за разкриване на рискове, включително „брейнсторминг“,
интервюта и диаграмни техники. Независимо от подходите, представените в този отчет,
резултати трябва да се разглеждат като експертна оценка на най-големия възможен брой
осведомени участници, които могат да бъдат осигурени, във наложеният кратък срок.
Предназначението на качествения анализ на рисковете (вж. по-долу) е да предостави
комплексен отчет за известните рискове на базата на характеристики на рисковете, като
присъщи рискове свързани с допускания, вероятност, последици, засегнати елементи на
проекта и други по целесъобразност.
Анализът дава възможност адекватно да се охарактеризират качествено рисковете и позволява
разработване на подходяща стратегия за тяхното управление и накрая за вземане на
информирано решение от правителството по вариантите за продължаване на проекта.
Освен това, качественият анализ дава рискова категория на всеки риск, което дава възможност
за извършване на процес на групиране на рисковете. Това групиране на рисковете може да
идентифицира високорискови структури на проекта. Качественият анализ е фундаментът за
иницииране на количествения анализ на рисковете, който ще се изисква, щом бъде взето
политическо решение.
Матрицата на рисковете на Фиг. 1, използвана в това изследване, следва указанията на
методологията за оценка на рисковете на проекти на Министерството на енергетиката на САЩ.
Всяка категория рискове (вж. структурната разбивка) е оценена отделно по отношение на
нейните два основни компонента – вероятност и въздействие върху разходите. Експертите са
присвоили стойности от 1 до 5 (1 = пренебрежима до 5 = криза) на всяка категория рискове и
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след това средната стойност е използвана за определяне степен на риска в зависимост от
оценената вероятност.
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Фиг. 1 Матрица за качествена оценка на рисковете
Последствия

1

2

3

4

5

(Ефект)

Пренебрежими

Незначителни

Значителни

Критични

Криза

Минимални или
без последица.

Малко
повишение
в
изпълнението на
целите.

Значително
влошаване
в
постигането на
целите,
значително
повишава
разходите.

Целите
са
непостижими.

Спрян проект.

Значително
влошаване
в
постигането на
целите,
значително
въздействие
върху графика.

Целите
са
непостижими.

Разходи

Няма въздействие
върху разходите
по Проекта.

График

Минимална
или
без последица.
Няма въздействие
върху
графика
изпълнение
на
Проекта.

Незначително
повишава
разходите.

Малко
повишение
в
изпълнението на
целите.
Незначително
въздействие
върху графика.

Може
да
се
изисква
допълнително
финансиране:
загуба
на
инвестиция
и/или наложени
глоби и санкции.

Може
да
се
изисква
отпускане
на
допълнително
време.

Оттегляне
на
финансирането:
оттегляне или
големи
проблеми
с
ефективността
на разходите на
изпълнителя.
Спрян проект.
Оттегляне или
нерешими
проблеми
с
ефективността
на графика на
изпълнителя.

Пропуснати
стимулирани
и/или
регулаторни
етапи.

Много
висока

Нисък

Среден

Висок

Висок

Висок

Нисък

Среден

Среден

Висок

Висок

Нисък

Нисък

Среден

Среден

Висок

Нисък

Нисък

Нисък

Среден

Среден

Нисък

Нисък

Нисък

Нисък

Среден

>90%
Висока
75%
90%

до

Средна
26%
74%

до

Ниска

Вероятност

10%
25%
Много
ниска

до

<10%
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Фиг. 2 Резултати от качествената оценка на рискове по групи
Рискове от политиката по ядрената енергетика
National position –
Национална позиция
Public acceptance –
Приемане от
обществото
Political consensus –
Политически
консенсус
Regional consistency –
Регионална
съгласуваност
Nuclear literacy –
Ядрена грамотност
Geopolitical risks –
Геополитически
рискове
1=Пренебрежима, 2=Незначителна, 3=Значителна, 4=Критична, 5=Криза
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Финансови рискове на проекта
Interest rates –
Лихвени проценти
Exchange rates –
Валутни курсове
Vender solvency –
Платежоспособност
на продавача
Financial System –
Финансова система
Energy alternative –
Енергийна
алтернатива

1=Пренебрежима, 2=Незначителна, 3=Значителна, 4=Критична, 5=Криза

Рискове за сигурността за довършване на проекта
Siting issues –
Въпроси на
разположението
Completeness of
design – Пълнота на
проектиране
FOAK
Competent builder –
Компетентен
строител
Equipment and supply
chain – Оборудване и
верига на доставки
Applicable codes and
standards –
Приложими норми и
1=Пренебрежима, 2=Незначителна, 3=Значителна, 4=Критична, 5=Криза
стандарти
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Рискове свързани с експлоатацията на централата
Safety of Operation –
Безопасна
експлоатация
Competent Operator –
Компетентен
Оператор
Competent Regulator
– Компетентен
регулатор
Grid requirements –
Изисквания на
мрежата
Fuel supply –
Доставка на гориво
Radioactive waste and
spent fuel management
– Управление на
радиоактивни
отпадъци и
отработено гориво

1=Пренебрежима, 2=Незначителна, 3=Значителна, 4=Критична, 5=Криза

Пазарни Рискове
Off-takers nonperformance –
Неизпълнение на
купувачи
Regulated vs. Free
market – Регулиран
спрямо Свободен
пазар
Security of Supply –
Сигурност на
доставки
Capacity markets –
Пазари на мощността
Long Term supply
contracts –
Дългосрочни
договори за доставка

1=Пренебрежима, 2=Незначителна, 3=Значителна, 4=Критична, 5=Криза
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8. Варианти за завършване на проекта АЕЦ „Белене“
Въз основа на резултатите от оценката на рисковете, бяха идентифицирали следните четири
варианта за продължаване на проекта за АЕЦ „Белене“:
Без строителство.
100% български проект.
Партньорство с чуждестранен инвеститор.
Приватизация 100% .
Вариант 1: „Без строителство“

Op#on 1 “No Construc#on”

A

Scrap the Equipment

B

Sell the Equipment

C

Do Nothing

При вземане на решение да не се строи АЕЦ Белене са възможни три варианта: продаване на
оборудването като скрап(1А), предоставяне срещу заплащане на оборудването на друг руски
проект(1В) и отлагане на решението(1С).
8.1 Обяснение на Вариант 1A „Превръщане на оборудването в скрап“. При такова решение
НЕК наема компетентен „Търговец на скрап“ и продава всичко на площадката като метални
отпадъци и всякакви други ценни материали (приходи от порядъка на от 300 – 400 долара за
тон.
Може да се извърши за относително кратко време. Носи незначителни приходи, не повече от
1,5 млн. Последицата е съществена пълна загуба на стойността на оборудването ( 620 млн
евро) и всички предишни инвестиции на площадката като подготовка на площадката,
избор на технология, одобрение на проекта, лицензиране и т.н.
Макар и малко вероятен рискът тази опция да се реализира съществува ( какъвто е случаят с
Кримската АЕЦ в Украйна през деветдесетте години)
8.2 Обяснение на Вариант 1B „Продажба на оборудването“
Националната електрическа компания намира купувач и договорира съгласието на РОСАТОМ
за използване на оборудването в друг проект за ВВЕР и предоставяне на гаранции за годността
и използваемостта на реакторното оборудване.
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Това реакторно оборудване е специално проектирано и произведено за площадката на АЕЦ
„Белене“ и монтажът по различен проект и на различна площадка изисква потвърждение от
Главния проектант и Производителя на оборудването. Очакваните приходи биха били първо
по-малки от началната цена на оборудването. Инвестициите за подготовка на площадката,
оценка на проекта и лицензиране ще бъдат загубени. Намирането на купувач за ядрено
оборудване ще бъде твърде дълъг и несигурен процес, който не може да бъде проведен без
пълното участие и сътрудничество на РОСАТОМ.
Вариант 1B носи разходи за НЕК за безопасно съхранение, поддръжка и консервация на
оборудването в съответствие с препоръките на производителя.
Ако оборудването не се продаде, Варианти 2 и 3 остават отворени.
8.3 Обяснение на Вариант 1C „Никакво решение“
Вариант 1C всъщност отлага за неопределено бъдеще осъществяването на Вариант 1B
„Продажба на оборудването“ или забавянето на Вариант 1A „Превръщане на оборудването в
скрап“. Следва да се има пред вид че вариант 1В не може да се отлага неопределено. Проектите,
в които може да се използва това оборудване са малко и успехът изобщо не е гарантиран.
Вариант 2: Дострояване на централата като 100% българска собственост

100% Bulgarian Nuclear Power Plant

B

A
Build on Belene
site

Build on Kozloduy
Site

При този вариант на дострояване на централата са разгледани две възможност: строителство на
площадката на Белене или евентуално строителство на нова площадка в съседство до АЕЦ
Козлодуй.
8.4 Обяснение на Вариант 2A „Строителство на площадката на АЕЦ „Белене“
Дострояването на централата като 100% собственост на българската държава (т.е. на НЕК или
друга българска организация) е един от жизнеспособните варианти за завършване на проектите.
Осъществяването на този вариант ще изисква:
•

БЕХ да създаде нова компания собственик/оператор
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•

НЕК да прехвърли площадката, оборудването и всички други активи на тази
компания
• Избор на заслужаващ доверие ръководител на проекта, компетентен инженер на
строителя/собствениците, , финансов ръководител
• Преглед и актуализация на договора за инженеринг, доставка и строителство (ИДС)
• Финансиране на довършването на проекта (договаряне и прилагане на подходящ
финансов модел, включително заеми)
• Разработване на пазарна стратегия закупуване на продукцията и/или споразумения
за експорт на електроенергия
• Започване на строителство
Рисковете от осъществяване на този вариант са умерени, доколкото ежегодните разходи по
време на строителството надвишават 2 млрд. евро което се оценява като напълно във
възможностите на държавата. Останалите рискове са “умерени” и могат при добра стратегия за
управление да бъдат минимизирани.
8.5 Обяснение на Вариант 2B „Строителство на площадка на АЕЦ „Козлодуй“
Строителството на площадка на АЕЦ „Козлодуй“ също може да се разглежда като вариант за
оползотворяване на вече закупеното оборудване. Това обаче ще донесе допълнителни разходи
за обследване и лицензиране на площадката, ново преработване на проекта, квалификация и
повторно лицензиране за новата площадка, подготовка на площадката за строителство, оценка
от ЕС, нова оценка на въздействието върху околната среда и нови споразумения със съседни
държави. Тези разходи биха могли да бъдат еквивалентни на вече направените разходи по
подготовката на площадката на АЕЦ „Белене“, но може да бъдат до известна степен по-малки
в светлината на наличната информация за площадка на АЕЦ „Козлодуй“ от предишни и
неотдавнашни обследвания на Уестингхаус и „Нови мощности“ ЕООД. Всъщност, целият
процес на подготовка на такава площадка и преоценка на проекта, траещо най-малко 5 години,
трябва да бъде повторено и за площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Отново остава открит въпросът
за съгласието на производителя на оборудването, дали това специфично оборудване може да
бъде монтирано на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Последното, но не по-малко важно нещо
е, че площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е изключително натоварена с 2 работещи реактора, 4
реактора в процес на извеждане от експлоатация, 2 съоръжения (сух и мокър склад) за
съхранение на отработено гориво, цех за обработка на РАО и ново хранилище за постоянно
съхранение в процес на строителство. След аварията в Фукушима, сложните атомни площадки
се смятат за по-рисковани от гледна точка на потенциални аварии в случаи на екстремни
външни събития. Вариантът АЕЦ „Козлодуй“ забавя реализацията на проекта, изисква
значителни допълнителни инвестиции, т.е. прави проекта по-скъп с всички следващи
последици и създава сериозна вероятност да донесе риск в бъдеще.
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Вариант 3: „Дострояване в партньорство с чуждестранен инвеститор“

Partnership with Investor

A
Build on
Belene
Site

B
Build on
Kozloduy
Site

Партньорство с външен инвеститор
A

B

Строителство на площадката на АЕЦ Строителство на площадката на АЕЦ
„Белене“
„Козлодуй“

8.7 Обяснение на Вариант 3
Довършването на централата с частен инвеститор(и) (вътрешен и/или чуждестранен) е
привлекателен вариант за завършване на проекта АЕЦ „Белене“. Този подход е тестван през
2008 година и по-късно без успех, поради външно влияние, финансова несигурност и
обществен натиск след аварията в АЕЦ „Фукушима“. Предполага се държавата да бъде
миноритарен собственик, вземайки под внимание текущите разходи и бъдещите намерения. За
реализиране на този вариант правителството трябва:
Да намери заслужаващ доверие частен инвеститор!
Да вземе решение за размера на държавния дял в проекта
Да създаде съвместно предприятие собственик/оператор
Да предаде площадката, оборудването и всички други активи като държавен капитал на тази
компания (последователността от стъпки за създаване на съвместно предприятие е предмет
на практичност и правни съображения)
Да участва в избора на заслужаващ доверие ръководител на проекта, компетентен инженер
на строителя/собствениците, , финансов ръководител
Да прегледа и актуализира договора за проектиране, доставка и строителство
Да потърси и договори дългосрочни покупки на продукцията или споразумения за
закупуване на електроенергия
Да осигури финанси за държавния дял в проекта
Да договори и участва в подходящ финансов модел
Да започне строителство
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Използването на оборудването за „Строителство на площадката на АЕЦ „Белене“ (3A) е помалко рисково в сравнение със „Строителство на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ (3B). Що се
отнася до финансовите последици от строителството на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, вж.
Вариант 2B. Строителство с външен инвеститор, който е мажоритарен собственик може да
изисква допълнителни законови решения
при разпределението на собствеността и
отговорностите ( за пример аварийно планиране, охлаждане, контрол на емисиите и др.)
Вариант 3 със съвместна собственост е прилаган неотдавна във Великобритания, САЩ,
Финландия и Турция.
Вариант 4. Приватизация 100%

100 % Priva*za*on

Sell project
(site and equipment)

New owner
Relicenses and builds on
Belene site

100% приватизация
Продажба на проекта
(площадка и оборудване)
Нов собственик
Повторно лицензира и строи на площадката на АЕЦ „Белене“

Обяснение на Вариант 4
Приватизацията ( продажба на проекта, оборудването и др.) е последния възможен вариант за
довършване на проекта АЕЦ „Белене“. В идеалния случай това означава продажба на
наличните активи на чуждестранен инвеститор (със или без тръжна процедура) и оставяне в
неговите ръце на всички рискове, идентифицирани в 7.2.
Макар на пръв поглед този вариант да изглежда привлекателен от гледна точка на бъдещи
ангажименти на държавата той може да има известни правни последици, някои от които може
да изискват изменение на Закона за мирното използване на атомната енергия и други елементи
на българското законодателство за участие в ядрени конвенции и други споразумения. Тъй като
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държавата вече няма да присъства от страната на собственика оператор, ще се появят известен
брой нови изисквания и евентуални рискове за проекта. Между тях може да се споменат
учредяването на нов ядрен оператор от новия собственик, застраховка за ядрен риск, въпроси
на отговорността и др. Макар и по малко вероятно външни/частни инвеститори да изберат да
поемат всички тези рискове без местно (в този случай държавно) участие такъв вариант
заслужава внимателно разглеждане. При един такъв вариант България ще загуби възможността
да контролира кога ще се въведе в експлоатация новата мощност, няма да разполага с премиите
за нулеви емисии и ще влоши сигурността на доставките тъй като новият собственик ще може
да продава енергията си независимо от нуждите на страната.
9. Участие на държавата независимо от варианта или собствеността
Независимо от възможното неучастие на държавата в довършването на централата,
правителството трябва да е наясно, че неговите отговорности в много области остават, дори
стават по-големи. Те са:
Поддържане на съвременна, компетентна и независима регулаторна система
По-нататъшно укрепване и подобряване на образователната система
Отчитане на бъдещите потенциални отговорности за извеждане от експлоатация и
управление на отработеното гориво
Изменения в законодателството във връзка с отговорностите на нов частен ядрен оператор
Други въпроси, които може да възникнат в контекста на бъдещи операции (сигурност,
трансгранични въпроси, аварийно планиране и т.н.)
Макар че новият ядрен оператор може да бъде частна компания, трябва да се очаква, че
експлоатационният персонал и персоналът по техническа поддръжка на централата, както и
организациите за техническа помощ ще включват български човешки ресурси, което ще
създаде ясно задължение към регулаторната и/или образователната система, аварийно
планиране и др..
10. Заключителни бележки
Какво да се прави с двата платени ядрени острова, разположени върху една почти напълно
подготвена и на практика сертифицирана площадка и похарчени около 1,5 милиарда евро от
държавния бюджет? Да се похарчат още до 10 милиарда евро (вж. Доклада на HSBC) и да се
довърши нова дълго живееща и надеждна електро-генерираща мощност, да се продаде
оборудването на проектна компания за друг ядрен енергиен проект, или то просто да бъде
превърнато в скрап?
Икономическата обосновка внушава, че всякакво решение относно проекта АЕЦ „Белене“
трябва изцяло да се основава на бъдещи разходи, алтернативни разходи и очаквани приходи.
Миналите разходи са невъзстановими, но не трябва да се отчитат в решението да се върви
напред. Обаче рядко теория и практика съвпадат идеално.
Ядрените енергийни проекти рядко се основават изключително на икономическа обосновка.
Съображения като съществуваща местна, произвеждаща електроенергия инфраструктура,
предоставянето на национални ресурси, диверсификация на доставките, надеждност на
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системите, спомагателни услуги, опазване на околната среда (контрол на замърсяването на
въздуха и емисиите на парникови газове) дават сигурност, достъпни тарифи на
електроенергията и други социално-икономически въздействия (заетост и доходи), и
допринасят за икономическото развитие. Всички тези аспекти носят фиксиране на цената
(външни фактори) и трябва да бъдат отчитани при политическото решение за бъдещето на
проекта АЕЦ „Белене“. Бъдещето на проектите за АЕЦ „Белене“ е преди всичко решение с
огромно социално-политическо значение.
Икономическите показатели на България са все още едни от най-ниските в ЕС.
Невъзстановимите разходи от 1,5 милиарда евро фондове на публичния сектор имат по-високо
относително тегло от, например, невъзстановимите разходи от 9 милиарда долара на Santee
Cooper and South Carolina Gas & Electric, когато изоставиха проекта V.C. Summer Nuclear
Station.
Електроенергийната система на България е добре пригодена за ядрена енергия (както показва
миналото) и е много подходяща за тази 24/7 технология за базово натоварване с много повисоко производство от възобновяеми източници, отколкото днес. Тук помпеноакумулиращата мощност (864 MW на ПАВЕЦ „Чаира“) осигурява съхранение и баланс между
ядрено базово натоварване и производство от различни възобновяеми източници.
Строителството на язовир „Яденица“ ще увеличи капацитета и използваемостта на ПАВЕЦ
„Чаира“. Перспективите за национална електрическа система без въглища са измежду найголемите в ЕС при потенциално привлекателни разходи с минимално разрушителни тарифи.
Парижкото споразумение и Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 година призовават за
фундаментална трансформация на системите. Що се отнася до енергийната система, „Преходът
към енергийни източници без въглища в света“ ще изисква енергийни технологии, които са
енергонаситени и способни да изменят мащабите до десетки теравата енергия за растяща
човешка икономика. Ядрената енергетика е такава технология.
Аргументите, представени в тази оценка, внушават продължаване на проекта АЕЦ „Белене“ –
не сляпо, но основано на комплексен анализ. България е изправена пред необходимостта от
строителство на нови генериращи мощности през следващите десет години и всички варианти
и технологии трябва да бъдат оценени при равни условия. Това означава също така, че на
правителството на България се предлага да преразгледа своята настояща пасивна позиция по
отношение на бъдещето на проекта АЕЦ „Белене“. Няма световен прецедент, където ядрени
проекти са напредвали без участие на държавата. Има много начини за участие и ще споменем
няколко такива – от пряка финансова подкрепа, гаранции по заеми, данъчни кредити до
дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия и договори за ценови разлики.
С държавно участие, Вариант 2 (100% държавно участие и оползотворяване на ноу-хауто на
АЕЦ „Козлодуй“) или Вариант 3 (съвместно довършване с чуждестранен инвеститор)
изискват по-дълбок анализ и критично разглеждане. Варианти 2A и 3B – строителство на
площадката на АЕЦ „Белене“ – са за предпочитане, тъй като строителство на площадката
на АЕЦ „Козлодуй“ носи допълнителни разходи и забавяния.
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Ако правителството поддържа сегашната си позиция за неучастие в каквото и да е
довършване на централата (т.е. Варианти 2 и 3), Вариант 4 би могъл да бъде разгледан
внимателно. Такова положение – 100% АЕЦ в частния сектор без никаква държавна
сигурност – е безпрецедентно и сложно за реализация. Независимо от неучастието на
държавата нейните задължения свързани с безопасността, международните отговорности
остават.
Намиране на чуждестранен купувач за оборудването на площадката. Успешното намиране
на клиент за това оборудване е единствено в ръцете на РОСАТОМ. Само чрез руските
организации (АСЕ, Гидропрес и Атоммаш) това оборудване може да бъде монтирано в друг
проект за ВВЕР в Русия или другаде. Реалистично, постижимите приходи няма да са повече
от 50% от първоначалната цена на оборудването. Разходите за поддържане използваемостта
на оборудването ще трябва да се понесат от НЕК. Всички рискове, свързани с бъдещата
сигурност на доставки, след задаващото се затваряне на електроцентрали на лигнитни
въглища, евентуално не продължаване на лицензите за експлоатация на блоковете на АЕЦ
„Козлодуй“ или плащането на разходи за емисии на парникови газове в околната среда ще
трябва се понесат от държавата (от обществото като цяло).
Продажба на метален скрап! Макар и да изглежда много песимистичен и унизителен за
страната, този вариант е възможен, ако не бъде взето решение за осъществяване на
някой от другите варианти. Такъв прецедент се случи в Украйна; след неспособност на
правителството да вземе някакво решение, оборудването на Кримската АЕЦ през 90-те
години бе нарязано на парчета и продадено като метален скрап.
ПРЕПОРЪКИ: От направеният експертен анализ на риска за различните варианти на
продължаване на проекта Белене и обсъждането на доклада на управителния съвет на
БУЛАТОМ могат да бъдат направени следните препоръки:
Довършването на централата с външен инвеститор и участие на държавата по схема ВОOТ
е най-подходящия вариант, при който се ограничава финансовия риск и се запазва
направената до тук инвестиция. Счита се за разумно НЕК да запази опция за обратно
изкупуване в бъдеще. Общият риск за подобен вариант е умерен и до голяма степен се носи
от външния инвеститор. Позитивите от проекта обаче ще остават за собственика на проекта
( гаранция на доставките, разполагаемост, премии за емисии и др.). Необходимо е да се
обърне внимание на вътрешния политически риск ( виж Фиг.1 ) и геополитическият риск
при избора на партньор.
От стратегическа гледна точка най добре би било проектът да се довърши като 100%
български, при което всички позитиви остават за държавата. Този вариант изисква пълен
политически консенсус и активно международно представяне на проекта с цел
ограничаване на вътрешно политически и потенциален геополитически риск. Финансовият
риск може да се управлява при добре подбрани условия на кредитиране.
100% продажба на проекта и построяване на АЕЦ от външен инвеститор на българска
територия е възможен, но сложен вариант за реализиране преди всичко от политическа,
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правна и регулаторна гледна точка. В настоящия момент потенциални изпълнители могат
да бъдат Русия или евентуално Китай ако последният реши че е в състояние да реализира
ВОО ядрен проект с ВВЕР технология на чужда територия. Русия е единствения доставчик
на ядрено оборудване за ВВЕР реактори и едновременно ВОО инвеститор по проекта Акую
в Турция. Подобна реализация в България може би е възможна, но трудно реализуема от
гледна точка на политическия и геополитически риск и не на последно място от изискването
за гарантирани цени в средносрочен план.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Въпроси към рецензентите
През последните месеци проектът за ядрен електроцентрала в Белене в България, отменен през
2012/3, отново се появи в заглавията на медиите. В отговор на решението на Арбитражния съд
в Париж в края на 2016 г., че България трябва да компенсира Росатом за поръчаното и вече
произведено ядрено реакторно оборудване (България вече е платила 601 млн. Евро), въпросът
как да се продължи с проекта, възбуди и интереса на потенциалните инвеститори. В началото
на 2017 г. Министерството на енергетиката възложи на БАН да проведе анализ с препоръки за
бъдещи действия. През август 2017 г. Българският атомен форум (БУЛАТОМ), сдружение с
нестопанска цел от организации и експерти с интереси в областта на мирното използване на
атомна енергия, се свърза с Виенския международен център за ядрена компетентност (VINCC)
и поиска независима оценка за това какво да се прави с оборудване, което сега притежава
държавата България и как да продължим с проекта "Белене". Докладът, който се иска да
прегледате, е подготвен в отговор на това искане.
Основните области, в които бихме искали да съсредоточите вниманието си, са:
1. Е ли докладът в съответствие с актуалната информация и международните подходи по
отношение на методологията за идентифициране, оценка и тълкуване на рисковете в проектите
за изграждане на ядрени централи?
2. Дали "Опциите" за продължаване на проекта са правилно избрани и описани?
3. Може ли този доклад да бъде добро ръководство за вземащите решения, политиците,
парламентаристите и широката общественост?
4. Докладът пропуска ли нещо важно, което можете да препоръчате за включване на по-късен
етап от процеса?
Очакваме, че ще формулирате отговорите си в кратък и кондензиран формат.
Благодарим ви предварително,

VINCC, 10 октомври 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отговори на рецензентите

Д-р Кармин Дифилио,IICEC, Истанбул, Турция
ПРОФИЛ: Професор д-р Кармин Дифилио - директор, Международен център за енергия и
климат в Истанбул (IICEC), Университет Сабанчи, Истанбул, Турция
През януари 2017 г. професор Кармин Дифилио е назначен за директор на IICEC и гостуващ
професор в университета "Сабанчи". IICEC е ориентиран към бъдещето изследователски и
политически център, чиято цел е да извършва обективен и висококачествен икономически и
политически анализ в областта на енергетиката и климата.
Преди тази длъжност професор Дифилио е бил заместник-помощник-секретар по
политически анализи в Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) и ръководител на
технологичната политика в Международната агенция по енергетика (МАЕ). В DOE той
предоставя анализ, аналитичната подкрепа и политически съвет на Секретаря по енергийна
политика относно енергийната сигурност на САЩ, включително енергийни доставки и
нужди, енергийни пазари и дългосрочни стратегии за повишаване на енергийната сигурност
на САЩ. В Международната агенция по енергетика той създава модел и проект на
Перспективи за енергийните технологии (ETP) и Проект (2001). До този момент ETP е
водеща публикация на МАЕ, като показва какви технологии и инвестиции са необходими за
постигане на целите на Г20 и Париж.
Отговори на поставените въпроси:
1.

Докладът в съответствие ли е с актуалната информация и международните
подходи по отношение на методологията за идентифициране, оценка и
тълкуване на рисковете в проектите за изграждане на ядрени централи?
Докладът отразява най-добрата налична информация и международни стандарти за
критичните аспекти на ядрената енергетика, включително безопасността и
икономическата осъществимост. Икономическата осъществимост е особено добре
третирана с отличното обсъждане на различните финансови рискове, свързани с
изграждането на ядрени централи и как те са засегнати от регулаторната среда и
структурата на пазара. Докладът включва и добро обсъждане на националните и
регионалните потребности от енергийна сигурност и посрещане на общественото
търсене на енергия.

2.

„Вариантите“ за продължаване на проекта правилно ли са избрани и
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описани?
Четири варианта ("Без строителство", „100% Български проект", "Партньорство с
чуждестранни инвеститори" и „100% приватизация“) са верни. Освен това,
анализът на риска осигурява задълбочено разбиране за последствията от всеки
вариант. Докладът е всъщност отличен в това отношение.
3.

Може ли този доклад да бъде добро ръководство за взимащите решения,
политици, парламентаристи и обществото като цяло?
Докладът предоставя отлични насоки по две причини. Първо, неговата техническа
компетентност и дълбочина предоставят надеждна информация, необходима за
правилното вземане на решения. На второ място, докладът е много добре написан
и използва отлични графики (като "паяжините"), за да предаде явно важни данни
на вземащите решения.

4.

В този доклад пропуснато ли е нещо важно, което Вие можете да дадете като
препоръка за включване в по-късен етап от процеса?
Няма важна липсваща информация, която да съм могъл да идентифицирам в моя
внимателен преглед на доклада.

Д-р Герхард Валдхайм
Immanuel-Kant-Strasse12b61350 Bad Homburg v.d.H. Germany
ПРОФИЛ: Опитен висш банков служител, притежаващ международно образование и
широк спектър на консултиране, както и опит в управлението на банкови и корпоративни
линии; поверено му е извършването на прицшзно преструктуриране и взимане на отговорни
решения за банки в Германия, Швейцария и Австрия. Опит в ЕС, САЩ, Русия, Западните
Балкани, Персийския залив и Турция. Подробна автобиография се предоставя при поискване

Мнение
Проект АЕЦ Белене = Белене (“Белене”)
25.октомври 2017 г.
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Резюме
Долуподписаният е поканен въз основа на дейността си по финансирането на проекти, за да
изкаже своето мнение по въпроси, определени от VINCC (Виенски Международен център за
Ядрена Компетентност), свързани с неговия експертен анализ на рисковете и възможностите
за бъдещето на АЕЦ "Белене".
Според гледната точка на долуподписаният, като се има предвид историята, величината,
чувствителността и сложността на проекта, както и политическата необходимост от
яснота и краткост, оценката на темата като цяло е в съответствие със съвременното ниво
на нещата доколкото това е възможно.
Отговори на четирите въпроса, поставени от VINCC
Като се има предвид съзнателно избраната краткост, както и избягването на
прекомерни технически детайли, които биха имали ограничено стойност за вземащите
политически решения, докладът съответства на най-съвременното ниво на финансиране
на подобни проекти по отношение на методологията за идентифициране на риска и
неговата интерпретация.
В рамките на дефинираните параметри, възможностите за изпълнение на проекта са добре
подбрани и описани. Разширяване на обхвата на доклада чрез обмисляне на включване на
допълнителни параметри не е включено в него, така че да може най-накрая да се намери
решение на все още нерешените, изключително скъпи, увреждащи и разрушителни проблеми
за проекта Белене. Предвид историята и разходите за по-нататъшно отлагане, това напълно
съзнателно ограничение изглежда оправдано.
По отношение на същността и убедителността на оценките, този доклад ще бъде от полза за
взимащите решения, както и за необходимата комуникация с медиите и обществеността по
отношение на техните ръководни съображения. Освен това се препоръчва заедно с експертите
в областта на комуникациите да се инвестира в начина на поднасяне на дадена мисъл или
съображение в графично обобщение на контекста, като се прави сравнение на рисковете,
последиците и компромисите, така че най-добре да може да се обясни едно окончателно
решение пред широката общественост, която най-вероятно още веднъж ще вземе участие в
бурна дискусия.
Четири въпроса, които могат да бъдат взети предвид за включването им в по-късен етап:
Оценка и претегляне на политическите предпоставки във връзка с алтернативни и основни
източници на ядрено гориво В тази връзка да се обърне специално внимание на
икономическите решения спрямо политическите компромисни решения във връзка със
снабдяването с ядрено гориво от Руската федерация, както самостоятелно за България, така и
в рамките на политиката на ЕС в областта на енергетиката и сигурността. Това може да е от
значение за компромис с ЕС относно мерките за облекчение, например данък CO².
С поглед към политиката на страната по отношение на екологията, както и по отношение на
един обозрим анти-ядрен протест, е необходимо да се направи преглед на общите екологични
аспекти на проекта Белене.
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Причина: Състоянието на нещата в много екологични направления и разбирането ни за
рисковете се развива бързо. Базовият материал от стр.17, глава 6.5, „Въздействието върху
околната среда” е от 2002 г., сега вече на 15 години. Актуализирането на всички известни
проблеми може да бъде много полезно за конструктивно насочване на публичния диспут,
който се очаква.
За претегляне и обсъждане на вариантите за "Белене", докладът трябва да бъде по-конкретен
при прогнозирането на времевите линии за всеки един вариант.
Стр. 3, т. 2: по аналогия с финансовата криза, от 2007/2008г.:
Тук, както и на стр. 8: например, разказът, макар и убедителен по отношение на постигнатата
висока сигурност на електроснабдяването, икономическите ползи и т.н., оставя настрана една
ключова поука от финансовата криза и банките: независимо от начина на финансиране на
АЕЦ, неговият доминиращ пазарен дял, както и кардиналното му икономическо значение в
една страна с големината на България, би могъл да го направи "твърде голям, за да се провали".
Вследствие на това, ако има значително надхвърляне на разходите по каквато и да е причина,
най-вероятно данъкоплатецът ще бъде този, който в края на краищата ще трябва да плаща.
Ограничаването на този риск до възможно най-голяма степен чрез перфектно договаряне ще
бъде жизненоважно за дългосрочния успех на проекта.
Други коментари
Концепция
При определянето на своя подход, авторите на анализа на "АЕЦ Белене-варианти" открито и
с основание насочват вниманието към това, какво може да се направи със съществуващите
площадки, съоръжения и оборудване, което вече е на място или е в процес на доставка, като
се има предвид неоспоримо предвидимата масова нужда от базова мощност на натоварване на
едни от гледна точка на политиката приемливи цени. Както бе посочено, това доведе до
съзнателното отхвърляне на алтернативните методи за покриване на изискванията за мощност
при базово натоварване - срокът е изтекъл, страната вече не може да отлага решението си за
бъдещо договаряне на базов товар поради обоснована причина (вж. 5, точка 3. Цел на доклада).
Независимо от това, препоръчително е предварително да се разработят идеи за лицата,
отговорни за вземането на решения, в отговор на вероятна критика към всяка една ядрена
опция. Една такава идея би била, успоредно със завършването на Белене (а не вместо), да се
преосмисли насърчаването на частна енергийна възможност за средно големи натоварвания в
страната, напр. разширяване на водната и геотермална енергия чрез използването на
ограничени стимули.
Това би било от значение за широк кръг бенефициенти (регионални политици, които се
интересуват от парниковата енергия, добивана от ко-генерация за евтино жилищно
строителство и топлинна енергия за индустриализация, съюзи, които се интересуват от
създаването на работни места, политически групи, заинтересовани от либерализиране/
намаляване на структурите на олигополната енергийна индустрия; като основа за много
новаторски зелени отрасли от водорасли до сухоземни аквакултури и т.н.). За да бъде ясно:
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както по отношение на потенциалните, така и на водещите насоки, всички тези усилия ще
бъдат недостатъчни за да покрият заложените в страната изисквания за базово натоварване;
но те биха могли да бъдат от голямо значение за българския сектор на МСП и най-вероятно
ще спомогнат за балансиране на обществения дебат по въпросите на ядрената енергетика, ако
бъдат добре подготвени.

Dr. Gerhard Waldheim October
25 2017

Проф. Aкира Омото
ПРОФИЛ: Ядрен инженер. Бивш директор на TEPCO; Директор на отдела за ядрена енергия
МААЕ, член на Японската Комисия по Атомна Енергия, професор по ядрено инженерство в
Токийския университет
Докладът в съответствие ли е с актуалната информация и международните подходи по
отношение на методологията за идентифициране, оценка и тълкуване на рисковете в
проектите за изграждане на ядрени централи?
Определянето, оценката и тълкуването на риска изглежда целесъобразно и оценката на
експертите (стр.23-25) звучи убедително. Експертната оценка показва високи политически
рискове (когато правителството променя вече направени промени в ядрената политика) и висок
риск при възстановяването на инвестициите поради възможна бъдеща алтернативна енергия.
Също така ще бъде добре да се изясни какво означава бъдеща алтернативна енергия. (стр.24)
Въпреки, че е обсъждано донякъде в анализа на пазарния риск (стр.11), в много страни виждаме
риск от това, което се нарича "базово натоварване" при дълбоко навлизане на периодичните
възобновяеми източници, което се подкрепя от инструменти като FIT, RPS, PTC. Макар че
България може да не е видяла сериозна заплаха, ядрената енергетика ще бъде изправена пред
сериозни пазарни проблеми поради очевидно ниска цена на едро на конкурентния пазар
(поради скрити субсидии). Ядрените централи в САЩ в Близкия Запад са имали значителни
затруднения, дължащи се на колапс на цените (включително и отрицателна цена) поради
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производствен данъчен кредит за производителите на вятърна енергия. Обикновените читатели
няма да разберат непременно този пазарен проблем и институционалния механизъм, водещ до
дълбоко навлизане на възобновяеми енергийни източници и просто ще се съгласят, че
бъдещото енергийно снабдяване ще почива върху нестабилни възобновяеми енергийни
източници. Така че, ще бъде добре да обсъдим малко подробности (може би в частта за
пазарния риск стр.11), въпросите, свързани със съвместимостта между базовото натоварване и
възобновяеми източници в ниско-въглеродната мрежа. По-долу е посочена част от такава
дискусия, която бях направил за един определен случай.
В много страни обаче политическите инструменти като FIT / RPS / PTC нарушават пазара на
електроенергия и данъчната тежест се увеличава. Производителите на слънчева енергия не
плащат своя дял от разходите за разпределение и преносната система, като например
честотното стабилизиране чрез батерии. Тези стимули сега се намаляват в много части на света,
тъй като те стават твърде скъпи за данъкоплатците.
Известна корекция на разходите за модификации след Fukushima в света. Тъй като участвам в
написването на TECDOC по тази тема, мога да кажа, че средната цена на модификациите е 40
милиона долара (в САЩ), 200-300 милиона долара (в Европа, тъй като промените включват
разходи за удължаване на експлоатационния срок на централите), 1000 милиона долара и
повече (в Япония).

„Вариантите“ за продължаване на проекта правилно ли са избрани и описани?
Някои читатели биха могли да кажат - какво става с варианта за продажба на компоненти на
Русия за използването им в проекти като Беларус, Бангладеш, Финландия и Турция и
инсталирането на SMRs, с цел да се избегнат финансов риск чрез стратегия за поетапно
инвестиране, отговаряща на растежа на търсенето стъпка по стъпка?
В този контекст може да се наложи да добавите тази опция и да я обяснете преди обсъждането
на SMR относно възможностите и предизвикателствата на SMR, както е описано по-долу.
Отново написах по един конкретен повод;
Възможности:
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Кратко и надеждно време за изграждане
Постепенна/поетапна инвестиция
Местно снабдяване с топлинна и електрическа енергия
Потенциал за увеличаване на местното участие
Потенциал за съвместимост с голям дял от периодично възобновяемите енергийни източници:
[Забележка] Докладът на ОИСР-НЕА "Малки модулни реактори: Пазарен потенциал на
ядрената енергия за разгръщането й в близко бъдеще", 2016, показва тази възможност при
използване на някои от техните икономически модели. Не мисля обаче, че това е вярно.
Предизвикателства:
Лицензиране
Икономика: икономика на големите проекти спрямо икономика на малки проекти
Време е да говорим за "доказан проект" и риск по FOAK.
Може ли този доклад да бъде добро ръководство за взимащите решения, политици,
парламентаристи и обществото като цяло?
Мисля, че да, но по-добре да се вземат предвид горните коментари, по-специално по отношение
на бъдещи алтернативи (1 c), SMR (2 a) и по отношение на намаляването на GHG.
Това важи за 1с по-горе. Вие обсъждате ограничения на емисиите на парникови газове, като
целта на ЕС е за намаляване с 40%. Мисля, че хората като цяло и политиците имат илюзията,
че това може да бъде постигнато без ядрена енергия (като например чрез бъдеща енергийна
алтернатива). Да, това може да бъде постигнато, но при много високи разходи. По-долу е е
показана схема, използвана в доклад на MIT (съвместно от група американски и японски
експерти, включително и от мен, която ще бъде публикувана скоро).
Количественият анализ на начините за постигане на целта за намаляване на емисиите на
парникови газове и социалните разходи, необходими за всеки вариант, ще даде яснота за
негативните страни от това да не се избере ядрената енергия, но това липсва в настоящия
доклад.
В този доклад пропуснато ли е нещо важно, което Вие можете да дадете като препоръка
за включване в по-късен етап от процеса?
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Мисля, че както беше обсъдено по-горе, хората биха искали да узнаят повече за ролята на
“бъдещата алтернативна енергия” както и намаляване на парниковите газове без това да
зависи от проекта Белене. Някои количествени дискусии по горните две точки могат да станат
необходими в случай, че не бъде постигнато решение.

Проф. Марк Хауелс, Кралски технологичен институт, Стокхолм, Швеция
ПРОФИЛ: Проф д-р Марк Хауелс, катедра "Енергетика", Кралски технологичен институт,
Стокхолм, Швеция
Марк Хауелс заема председателството на „Анализ на енергийните системи“ (KTH-dESA) в
Кралския технологичен институт в Швеция и е почетен професор на технологичния
университет в Сидни. Марк има задълбочен опит в моделирането на енергийни системи в
глобален, регионален и национален мащаб, както и дългогодишен опит в работата с
политолози. В KTH-dESA той ръководи разработването на някои от най-добрите открити
енергийни източници в света, ресурсите и специалните инструменти за планиране и
електрификация; координира мозъчния тръст на ЕК за енергия; бива наеман редовно от
Организацията на обединените нации като експерт по научна политика и е ключов участник
в "инструменти за моделиране на политиките за устойчиво развитие" на UNDESA. Преди да
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се присъедини към KTH-dESA, Марк подкрепи изграждането на капацитет за енергийно
планиране в Международната Агенция за Атомна Енергия. Следдипломната квалификация на
Марк бе проведена в университета в Кейптаун, Южна Африка.
Отговори по разглежданите въпроси зададени по-долу:
Докладът в съответствие ли е с актуалната информация и международните подходи по
отношение на методологията за идентификация, оценка и тълкуване на рисковете в
проектите за изграждане на ядрени централи?
Доколкото ми е известно, това е така. Паяковите диаграми са много полезен комуникационен
инструмент. Не беше напълно ясно как бяха калибрирани. Данните обаче изглеждат разумни.
“Вариантите” правилно ли са избрани и описани?
Да, това е кратък и прагматичен списък. Те трябва да бъдат включени в един (а не в няколко)
графика за лесно усвояване от страна на политолози.
Може ли този доклад да бъде добро ръководство за взимащите решения, политици,
парламентаристи и обществото като цяло?
Да, той дава полезно обобщение. Информационните графики обаче биха били полезни за
постигането на "двустранен" подход. Също така бих предложил проста качествена графика,
която да посочва повишаването на разходите за зимната мощност и потенциалното въздействие
върху конкурентоспособността на тежката промишленост.
В този доклад пропуснато ли е нещо важно, което Вие можете да дадете като препоръка
за включване в по-късен етап от процеса?
Мога да предложа две малки, но важни промени. На първо място, едно просто обобщение в
началото на доклада на заключенията. Лицата, отговорни за вземането на решения, едва ли ще
стигнат до края на документа и ще оценят "финалната фраза", която е добре обоснована
качествена оценка на вариантите и рисковете. Може да се отбележи, че страната е уязвима от
риска от високи цени на енергията. И че по-високите цени на енергията с ниска въглеродна
интензивност застрашават нейната промишленост. На второ място, тъй като ядрената
енергетика има най-ниски емисии на CO2 от жизнения цикъл (заедно с вятъра и водите), може
би е целесъобразно да се даде възможност на читателя да знае това. Понастоящем се посочва,
че тя е "технология, която почти не излъчва ПГ". Да, така е, но и всички останали са така.
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И все пак, тя една от излъчващите най-малко емисии.
Бих предложил да има малко сравнение между разходите за различни технологии с ниски
емисии на СО2 за осигуряване на сигурна мощност на базовото натоварване. Това е важно,
като се има предвид, че все още се намалява цената на RET мощността. По този начин се
прави сравнение между вятър + батерии и солари + батерии за 24/7 надеждна доставка - със
специален акцент върху зимните вечери.
Също така бих препоръчал да се посочи, че националната индустрия е енергийно интензивна.
Това включва: електроника за металургията, машини и оборудване, корабостроене,
нефтохимикали, цимент и строителство, текстил, храна и напитки, добив. И във връзка с
горното ще има натиск да се запазят цените ниски, като същевременно се намалят емисиите на
CO2. Това изисква силно междусекторно разследване. Това трябва да отговори на простия
въпрос: как да се запази тежката промишленост по време на понижаване на RE (т.е. зимата) и
все пак да се намалят задълженията за въвеждане на нови мощности. Като алтернатива, какви
ще бъдат загубите на работни места за избраната деиндустриализация на България.

Д-р Щефан Ресл
ПРОФИЛ: Инж. Д-р Щефан Ресл има завършена степен по машиностроене от ТУ-Виена,
Австрия и последвала докторска степен по икономика и индустриална политика.
Специализирал е по въпроси, свързани с енергетиката, като консултантски и управленски
услуги.
До юни 2016 г. е работил за Европейската Комисия (Sec Gen SRSS) като енергиен съветник на
местно ниво за кипърските власти. В ЕК работи в Генерална дирекция "Транспорт" C-2,
занимаващ се главно с въпросите на либерализирането на пазара на газ и създаването на
енергийна общност.
Преди посочените позиции, той е бил партньор и управляващ директор на Mithras-Clean
Energy GmbH, Mithras Clean Energy Italia и Wattpic Energia Intelligent, съсредоточавайки се
върху проекти за слънчева енергия.
Той се присъединява към Econgas / OMV Group като Ръководител на развитието на бизнеса
през юни 2006 г. като отговаря за стратегията, развитието на вътрешния и външния бизнес,
включително стратегически проекти, нови пазари и регулаторни въпроси.
От края на 2016 г. Щефан помага на стартиращи фирми, свързани с енергетиката. Наскоро
е избран за член на Съвета на Асоциацията: Европейската академия на регионите като
енергиен съпредседател.
Отговори по зададените въпроси
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1. Докладът в съответствие ли е с актуалната информация и международните
подходи по отношение на методологията за идентификация, оценка и тълкуване
на рисковете в проектите за изграждане на ядрени централи?
Като бърза оценка на вариантите, той е в съответствие с настоящата практика. Целта на
демонстрирането на различни варианти е добре описана и постигната.
2. “Вариантите” правилно ли са избрани и описани?
Избраните възможности са уместни и отразяват най-разумните налични опции.
3. Може ли този доклад да бъде добро ръководство за взимащите решения, политици,
парламентаристи и обществото като цяло?
Да, в смисъл на отваряне на дебата за това как да се справим с проблемите и да подготвим
начина за задълбочен анализ на 1-2 варианта на предпочитания път.
4. В този доклад пропуснато ли е нещо важно, което Вие можете да дадете като препоръка
за включване в по-късен етап от процеса?
По-силно включване на определянето на международния пазар, особено перспективите за
енергийната политика на ЕС (от правна, стратегическа, конкурентна/икономическа и
техническа гледна точка), тъй като проектът ще започне да функционира след десетилетие
и ще функционира след 2050 г. Това трябва да бъде в съответствие и част от климата и
енергийната стратегия на България и Европа,
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